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ABSTRAK 

Dwi Setyaningrum. 2009.” Pengaruh Kemampuan Guru dalam Berkomunikasi 

dan Pengelolaan Kelas Terhadap  Motivasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 

di SMA  Negeri 8 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009”. Jurusan Akuntansi Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Semarang. 

 

Kata Kunci : Kemampuan Guru dalam Berkomunikasi, Pengelolaan Kelas dan 

Motivasi Belajar Akuntansi 

 

Motivasi belajar bisa tercapai apabila guru bisa memberikan kondisi belajar 

yang cukup kondusif bagi siswa dalam mengikuti pelajaran di kelas. Suatu kondisi 

belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur anak didik dan sarana 

pengajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk 

mencapai tujuan pengajaran, juga hubungan yang baik antara guru dan anak didik, 

serta anak didik merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas 

yang efektif merupakan salah satu prasyarat bagi terjadinya proses belajar mengajar 

yang efektif. Oleh karena itu guru harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi 

dan memiliki ketrampilan dalam pengelolaan kelas. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui adakah pengaruh antara kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dsan pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar akuntansi siswa di SMA Negeri 8 

Semarang baik secara parsial maupun simultan.  

Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi pada penelitian ini,  adalah 

semua guru di SMA N 8 Semarang yang berjumlah 95 orang. Variabel yang dikaji 

dalam penelitian ini adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi (X1). Pengelolaan 

kelas (X2) dan motivasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS SMA N 8 Semarang 

(Y). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket. Sedangkan 

metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif persentase, uji 

asumsi klasik dan analisisis berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji 

 vi



hipotesis uji Hasil uji F diperoleh F hitung = 33,625 dan nilai p value = 0,000 dengan 

demikian maka ada pengaruh yang signifikan secara simultan kemampuan guru 

dalam berkomunikasi, pengelolaan kelas dan motivasi belajar Akuntansi, 

memberikan kontribusi terhadap motivasi belajar 42,30%, selebihnya dari faktor lain 

di luar kedua variabel tersebut. Sedangkan, koefisien regresi pada pengaruh 

kemampuan guru dalam berkomunikasi terhadap motivasi belajar diterima. Besarnya 

kontribusi kemampuan guru dalam berkomunikasi terhadap motivasi belajar sebesar 

6,30% Sedangkan  pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar diterima. 

Besarnya kontribusi pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar sebesar 

17,0% Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan guru dalam 

berkomunikasi di SMA N 8 Semarang tinggi (61,65%) danpengelolaan kelas 

tergolong tinggi (45,26%),kemampuan guru dalam berkomunikasi berpengaruh 

positif terhadap motivasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang 

(6,30%), pengelolaan kelas berpengaruh positif terhadap motivasi belajar akuntansi 

siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang (17,0%) , kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dan pengelolaan kelas secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

motivasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang (42,30%).   

 

Saran yang dapat diberikan dalam peneliti ini adalah guru diharapka lebih 

mengefektifkan pembelajaran terutama dalam hal pengelolaan kelas agar proses 

belajar mengajar dapat berjalan kondusif serta dapat meningkatkan keaktifan siswa 

selama proses pelajaran berlangsung, sehingga dapat diperoleh motivasi belajar yang 

tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang cukup 

kompleks dimana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor 

tersebut di antaranya adalah guru. Guru merupakan komponen pengajaran yang 

memegang peranan penting dan utama, karena keberhasilan proses belajar 

mengajar sangat ditentukan oleh faktor guru. Tugas guru adalah menyampaikan 

materi pelajaran kepada siswa melalui interaksi komunikasi dalam proses belajar 

mengajar yang dilakukannya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi 

sangat tergantung pada kelancaran interaksi komunikasi antara guru dengan 

siswanya. Ketidaklancaran komunikasi membawa akibat terhadap pesan yang 

disampaikan guru (Asnawi 2002:1). 

Pada dasarnya motivasi belajar siswa sangat dipengaruhi adanya 

komunikasi guru. Seorang guru yang jarang melakukan komunikasi dengan 

siswanya bisa mengalami kegagalan dalam proses belajar mengajar. Sebaliknya 

seorang guru yang sering kali berkomunikasi dengan siswanya atau anak didiknya 

dalam proses belajar mengajar akan menumbuhkan motivasi belajar yang tinggi 

pada siswa. 

Idealnya dalam pencapaian tujuan belajar, siswa harus memiliki motivasi 

1
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belajar yang tinggi karena dengan motivasi belajar yang tinggi akan 

menumbuhkan minat belajar  yang baik sehingga akan mencapai hasil belajar 

yang maksimal pada diri siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru akuntasi pada survai 

pedahuluan yang dilaksanakan bulan Agustus 2008 di SMA N 8 Semarang di 

peroleh informasi bahwa secara garis besar keadaan siswa khususnya siswa kelas 

XI IPS SMA N 8 Semarang memiliki motivasi belajar cukup baik. Namun ada 

sebagian siswa yang masih kurang mempunyai motivasi belajar ( Dari jumlah 

keseluruhan siswa kelas XI IPS SMA N 8 Semarang 70% diantaranya sudah 

memiliki motivasi yang cukup baik, namun 30% yang lainnya kurang 

mempunyai motivasi belajar). Hal ini akan lebih baik bila peran penunjang 

motivasi belajar ditingkatkan lagi, sehingga motivasi belajar siswa bisa 

meningkat  dan berpengaruh baik pada hasil belajarnya. 

Upaya peningkatan motivasi belajar yang bisa dilakukan oleh seorang 

pengajar diantaranya memberikan komunikasi yang efektif dalam arti 

memberikan peluang yang besar pada siswa untuk lebih aktif berkomunikasi 

sebelum  proses pembelajaran, selama proses pembelajaran dan setelah proses 

pembelajaran.  

Komunikasi merupakan dasar eksistensi suatu masyarakat dan 

menentukan pola struktur masyarakat. Hubungan antar manusia dibangun atas 

dasar komunikasi. Komunikasi merupakan sarana atau media dalam pengoperan 
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rangsangan. Dalam komunikasi manusia saling mempengaruhi, sehingga dengan 

demikian terbentuklah pengetahuan tentang pengalaman masing-masing orang.  

Komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam kegiatan 

pendidikan pada umumnya dan dalam proses kegiatan belajar pada khususnya, 

yang turut serta dalam penentuan pencapaian tujuan pendidikan, atau dengan kata 

lain dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan sarana atau media dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan. 

Usaha untuk mencapai interaksi belajar mengajar perlu adanya 

komunikasi yang jelas antara guru (komunikator) dengan siswa (komunikan). 

Sehingga terpadu dua kegiatan yang berdaya guna dalam mencapai tujuan 

pengajaran dan pendidikan dimana siswa dapat sukses dalam tugas belajarnya, 

begitu pula guru dapat berhasil mengajar dan mendidik sesuai dengan tujuan 

yang hendak dicapai. 

Tidak hanya itu, pengelolaan kelas juga berpengaruh terhadap motivasi 

belajar siswa. Kondisi kelas yang tenang dan terkendali membuat siswa lebih 

nyaman dalam menerima pelajaran, sehingga menumbuhkan motivasi belajar 

siswa. Sebaliknya kondisi kelas yang tidak tenang dan terkendali akan membuat 

siswa kurang nyaman dalam menerima pelajaran, sehingga motivasi belajar 

siswa menurun. 

Pengelolaan kelas akan berhasil apabila terjadi proses pembelajaran 

secara umpan balik antara guru dengan siswa. Sering kali guru memutuskan 
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untuk secara aktif berbicara dan menulis di papan tulis hanya karena seseorang 

guru senang dan menikmati pekerjaan mengajar. Hal itulah yang menjadikan 

hubungan komunikasi guru sangat penting dalam pengelolaan kelas. 

Pendukung utama tercapainya tujuan pembelajaran adalah suasana kelas 

yang baik dalam arti seluas-luasnya. Karena itu, segala macam tindakan 

pembinaan pendidikan sepatutnya diarahkan pada kelas, di kelaslah segala aspek 

pembelajaran bertemu dan berproses.  

Gal. Perin (dalam Hartono, 1993) Menyatakan bahwa suatu sasaran 

belajar akan tercapai bila siswa mampu berorientasi, terlatih dan kemudian 

melanjutkan proses berdasarkan hasil umpan balik yang diperolehnya 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti 

mengambil judul ” Pengaruh Kemampuan Guru dalam Berkomunikasi dan 

Pengelolaan Kelas Terhadap  Motivasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI IPS 

di SMA  Negeri 8 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009“ 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh kemampuan guru dalam berkomunikasi terhadap motivasi 

belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang ? 

2. Adakah pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar akuntansi 
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siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang ? 

3. Adakah pengaruh kemampuan guru dalam berkomunikasi dan pengelolaan 

kelas terhadap motivasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di  SMA N 8 

Semarang ?  

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penulisan ilmiah perlu dirumuskan tujuan, agar 

penelitiannya tidak keluar dari apa yang direncanakan. Adapun tujuan penelitian 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh kemampuan guru dalam berkomunikasi 

terhadap motivasi belajar akuntansi siswa kelas XI IPS di SMA N 8 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi 

belajar akuntansi  siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh kemampuan guru dalam berkomunikasi 

dan pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar akuntansi siswa kelas XI 

IPS di SMA N 8 Semarang. 

  

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau 
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bahan kajian dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan 

dan memperluas wawasan tentang pengaruh kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dan pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar siswa khususnya 

pada mata pelajaran akuntansi. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.  Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat mengetahui lebih dalam 

tentang pentingnya berkomunikasi dengan guru, karena berkomunikasi 

dengan guru dapat membantu siswa dalam memecahkan masalah belajar di 

sekolah selain itu juga mendorong motivasi belajar siswa khususnya pada 

pelajaran akuntansi. Pengelolaan kelas yang baik akan berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa, karena siswa lebih nyaman dalam 

menerima pelajaran, sehingga dapat menciptakan motivasi belajar siswa.  

2.  Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi sekolah 

yaitu memberi masukankan bagi guru bahwa untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa, selama proses belajar mengajar guru harus mampu dalam 

berkomunikasi maupun pengelolaan kelas. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan satu hal yang penting dalam segala kegiatan 

atau aktifitas manusia, termasuk kegiatan belajar. Belajar tanpa didasari motivasi 

akan kurang bersemangat dan akhirnya akan mempengaruhi pencapaian hasil atau 

prestasi belajarnya. Kurang berhasilnya belajar siswa tidak mesti ditentukan oleh 

kemampuannya, tetapi juga dipengaruhi dorongan ke arah belajar. Oleh karena itu 

motivasi sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar. 

MC. Donald mengatakan bahwa motivasi adalah suatu perubahan energi di 

dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif (perasaan) dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. (Simanjutak, 1983:50). Dr. I.L. Pasaribu dan 

Simanjutak mengatakan bahwa motivasi adalah Suatu tenaga (dorongan, alasan, 

kemauan) dari dalam yang menyebabkan kita berbuat atau bertindak yang mana 

tindakan itu diarahkan tujuan tertentu (Simanjutak, 1983:50). 

Nasution mengatakan bahwa motivasi adalah usaha untuk menyediakan 

kondisi-kondisi sehingga anak itu mau dan ingin melakukan sesuatu.” (Nasution, 

2000:73). Sedangkan Ngalim Purwanto berpendapat bahwa motivasi adalah segala 

sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak melakukan sesuatu.” 

(Purwanto, 1996:60) 
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Berangkat dari pengertian-pengetian di atas dapat disimpulkan bahwa secara 

harfiah motivasi berarti dorongan, alasan, kehendak atau kemauan. Sedangkan 

secara istilah motivasi berarti suatu daya penggerak kekuatan dalam diri seseorang 

yang mendorongnya untuk melakukan suatu aktifitas/kegiatan tertentu dan 

memberikan arah dalam pencapaian tujuan, baik yang didorong atau dirangsang 

dari luar maupun dari dalam dirinya. 

W.S. Winkel menyatakan bahwa Belajar pada manusia adalah aktivitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, ketrampilan dan nilai 

sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas  (Winkel, 1987:36). 

Sedangkan menurut Hilgard mengatakan belajar adalah proses yang melahirkan 

atau mengubah suatu kegiatan melalui   jalan latihan (apakah dalam laboratorium 

atau dalam lingkungan alamiyah) yang dibedakan dari perubahan-perubahan oleh 

faktor-faktor yang tidak termasuk latihan, misalnya perubahan karena faktor-faktor 

yang tidak termasuk latihan, misalnya perubahan karena mabuk atau minuman 

ganja bukan termasuk hasil belajar. (Nasution, 2000:35). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut diambil kesimpulan bahwa belajar 

adalah suatu proses perubahan tingkah laku pada diri seseorang sebagai akibat 

latihan dan pengalaman yang dilaksanakan secara sadar dan sengaja sehingga 

menimbulkan pengetahuan, kecakapan dan ketrampilan serta tingkah laku yang 

lebih baik. Belajar bukan hanya sekedar pembentukan intelektual saja. 
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Sebagaimana pendapat tradisional, akan tetapi mengarah kepada a change in 

behavior atau perubahan tingkah laku. 

Setelah motivasi dan belajar diartikan secara terpisah, maka keduanya akan 

dirangkaikan membentuk pengertian baru, motivasi belajar menurut W.S. Winkel 

adalah. Keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang  menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

memberikan arah kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa 

dapat tercapai. (Winkel, 1983:27) 

Dalam pembahasan ini motivasi belajar dimaksudkan sebagai keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri siswa yang menghubungkan aktivitas belajar yang 

akan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah kepada 

aktivitas belajarnya sehingga tujuan yang dikehendaki siswa dalam belajar akan 

tercapai. 

 

2.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan sesuatu 

pekerjaan. Motivasi bisa berasal dari dalam diri dan juga dari luar. M. Dalyono 

dalam psikologi pendidikan mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi belajar diantaranya sebagai berikut : 

1. Intrinsik 
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Motivasi yang berasal dari dalam diri yaitu dorongan yang datang dari hati  

sanubari, umumnya karena kesadaran akan pentingnya sesuatu. Atau dapat juga 

karena dorongan bakat apabila ada kesesuaian dengan bidang yang dipelajari. 

2. Ekstrinsik 

 Motivasi yang timbul karena adanya dorongan dari luar diri misalnya : 

  a.  Orang tua 

Faktor orang tua sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak 

dalam belajar. Tinggi rendahnya pendidikan orang ua, besar kecilnya 

pendapatan orang tua, rukun atau tidaknya orang tua denga anak-anak, tenang 

atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut mempengaruhi motivasi 

belajar yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap motivasi belajar siswa. 

   b. Guru  

Faktor guru sangat besar pengaruhnya diantaranya yaitu : 

1.  Kepribadian  

Termasuk didalamnya tingkah laku, wibawa, karakter, dan lain-lain yang 

akan berpengaruh terhadap proses interaksi 

2.  Penguasaan bahan  

Sukses tidaknya proses interaksi dengan baik akan terpengaruh juga oleh 

menguasai tidaknya seorang guru menguasai bahan (isi) pelajaran yang 

diberikan.    
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3.  Pengelolaan kelas 

Menguasai tidaknya suasana kelas dari seseorang guru akan berpengaruh 

terhadap interaksi edukatif yang ada, banyak terjadi keributan kelas, penuh 

ketegangan itu semua karena guru tidak dapat mengelola kelas.  

4.  Cara guru berbicara 

Cara guru berbicara / berkomunikasi dengan murid sangat besar 

pengaruhnya terhadap motivasi belajar siswa yang berpengaruh juga 

terhadap hasil belajar. Ada guru yang berbicara gugup, terlalu cepat, terlalu 

lemah/ diulang-ulang ini semua tentu akan berpengaruh terhadap 

komunikasi atau proses interaksi edukatif.Dengan demikian harus 

diusahakan agar berbicara yang mudah dipahami oleh peserta didik. 

5.  Cara menciptakan suasana kelas 

Suasana kelas yang baik harus diciptakan oleh guru, agar terwujud interaksi 

edukatif yang baik, misalnya dalam hal menempatkan murid ditempat 

duduknya, mengarahkan kegiatan belajar, membantu murid, menghargai 

sikap dan pendapat murid, semua ini harus disesuaikan dengan prinsip-

prinsip individualis. 

6.  Memperhatikan prinsip individualitas 

Ini harus didasari sebab setiap murid mempunyai perbedan kemampuan, 

perbedaan kecakapan, dan lain-lain. Menghadapi situasi seperti itu, maka 

seorang guru jangan terlalu menyamakan kemampuan murid tersebut. 
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7.  Akhirnya sebagai seorang guru yang baik haruslah bersifat terbuka, mau 

bekerja sama tanggap terhadap inovasi serta mau dan mampu melaksanakan 

eksperimen-eksperimen dalam kegiatan mengajar. 

c.  Sekolah 

Keadaan sekolah tempat belajar turut mempengaruhi motivasi 

belajar siswa dan turut pempengaruhi tingkat keberhasilan siswa. 

d. Lingkungan masyarakat 

Keadaan lingkungan tempat tinggal, juga sangat berpengaruh 

terhadap motivasi belajar siswa yang berpengaruh juga terhadap prestasi 

belajar siswa. Keadaan lingkungan bangunan rumah, suasana sekitar, 

keadaan lalu lintas, iklim dan sebagainya.  

 

2.1.2 Ciri -Ciri Motivasi Belajar 

Motivasi yang ada pada diri seseorang, memang sukar untuk diketahui dan 

diakui, namun demikian dapat diinterpretasikan dari bentuk tingkah laku dengan 

ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Tekun dalam menghadapi tugas, dapat bekerja dengan terus menerus dalam 

jangka waktu lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. 

2. Ulet dalam menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa). Tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak mudah putus asa 

dengan prestasi yang dicapainya). 
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3. Menunjukkan minat terhadap macam-macam dewasa untuk orang dewasa 

(misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi dan sebagainya) 

4. Lebih senang bekerja sendiri. 

5. Cepat bosan terhadap tugas-tugas rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif). 

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

7. Tidak mudah melepas hal yang sudah diyakini itu. 

8. Senang mencari dan memecahkan masalah sosial (Sardiman, 1992: 82-83). 

Apabila seseorang memiliki ciri-ciri sebagaimana tersebut berarti ia 

mempunyai motivasi belajar yang cukup kuat. Motivasi belajar tersebut akan sangat 

penting dalam kegiatan belajar mengajar. Karena kegiatan belajar mengajar akan 

berlangsung dengan baik, kalau siswa tekun mengerjakan tugas, ulet dalam 

menghadapi kesulitan dan selalu menunjukkan minat untuk sukses. Hal tersebut 

harus dipahami oleh guru, agar dalam berinteraksi dengan siswanya dapat 

memberikan motivasi yang tepat dan optimal. 

 

2.1.3  Macam-Macam Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang 

untuk melakukan aktivitas belajar untuk mengetahui macam-macam motivasi akan 

dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya: 

a.  Dilihat dari dasar pembentukannya, meliputi: 
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1)  Motif-motif bawaan 

Motif-motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak lahir jadi 

motivasi ada tanpa dipelajari. (Sardiman, 2007: 85). Ia adalah motif alami 

dan motif fitrah yang dibawa sejak lahir, termasuk motif ini misalnya 

dorongan untuk minum, makan, seksual dan sebagainya. 

2)  Motif-motif yang dipelajari 

Motif-motif yang dipelajari adalah motif-motif yang timbul karena 

dipelajari. Misalnya: dorongan untuk belajar suatu cabang ilmu 

pengetahuan, dorongan yang mengajar sesuatu dalam masyarakat. 

(Sardiman, 2007: 86). 

b. Dilihat dari datang/timbulnya 

1) Motivasi instrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi dasar aktif atau 

berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar karena dalam setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. (Nasution, 1986:80). 

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat dari dalam diri individu 

sendiri tanpa ada paksanaan, dorongan orang lain, tetapi atas kemauan 

sendiri. (Usman, 1991:29). Misalnya anak mau belajar karena ingin 

memperoleh ilmu pengetahuan dan ingin menjadi orang yang berguna bagi 

nusa, bangsa dan negara. Oleh karena itu ia belajar tanpa ada suruhan dari 

orang lain. 
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Ada beberapa hal yang dapat merangsang timbulnya motivasi 

instrinsik, diantaranya disebabkan: 

a) Adanya kebutuhan disebabkan karena adanya kebutuhan terhadap seuatu 

hal, seseorang akan terdorong berbuat atau berusaha melakukan sesuatu 

sehingga terpenuhi kebutuhannya.  

b) Adanya kemajuan tentang adanya tentang diri sendiri, dengan 

mengetahui hasil belajar, atau prestasi yang dicapai baik itu terbentuk 

kemajuan atau kemunduran dapat mendorong untuk belajar untuk lebih 

giat lagi. Terlepas prestasi yang diraihnya itu baik atau justru sebaliknya 

prestasinya berupa kemunduran, hal ini akan membawa pengaruh 

semangatnya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kalau 

prestasi bagus ia akan terdorong untuk mempertahankan prestasinya, 

dan apabila prestasinya sedang menurun ia akan berusaha 

memperbaikinya. 

c) Adanya aspirasi atau cita-cita. 

Cita-cita biasanya akan timbul karena adanya keinginan diri sendiri 

untuk mencapai sesuatu. Maka cita-cita diri merupakan pembangkit 

semangat belajar anak. (Nasution, 1986:40). 

d) Adanya kebutuhan disebabkan karena adanya kebutuhan terhadap 

sesuatu hal, seseorang akan terdorong berbuat atau berusaha melakukan 

sesuatu sehingga terpenuhi kebutuhannya.  
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e) Adanya kemajuan tentang adanya tentang diri sendiri, dengan 

mengetahui hasil belajar, atau prestasi yang dicapai baik itu terbentuk 

kemajuan atau kemunduran dapat mendorong untuk belajar untuk lebih 

giat lagi. Terlepas prestasi yang diraihnya itu baik atau justru sebaliknya 

prestasinya berupa kemunduran, hal ini akan membawa pengaruh 

semangatnya dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kalau 

prestasi bagus ia akan terdorong untuk mempertahankan prestasinya, 

dan apabila prestasinya sedang menurun ia akan berusaha 

memperbaikinya. 

f) Adanya aspirasi atau cita-cita. 

      Cita-cita biasanya akan timbul karena adanya keinginan diri sendiri 

untuk mencapai sesuatu. Maka cita-cita diri merupakan pembangkit 

semangat belajar anak. (Nasution, 1986:40). 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik ialah motivasi yang aktif dan berfungsinya 

karena adanya perangsang dari luar (Sardiman, 2007: 90). 

Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu 

atau karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain, sehingga 

dengan adanya kondisi demikian akhirnya ia mau melakukan sesuatu untuk 

belajar. (Usman, 1991:29).  Sebagai contoh: seseorang mau belajar karena ia 

disuruh oleh orang tuanya agar mendapat peringkat dikelasnya. 
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Motivasi ekstrinsik lebih kuat dan tahan lama dibandingkan dengan 

motivasi instrinsik. Sebab melalui motivasi instrinsik, dimulai belajar dan 

diteruskan berdasarkan golongan dari individu atau siswa sehingga mereka 

belajar tanpa disuruh. Meskipun demikian motivasi ekstrinsik tidak dapat 

diabaikan. Ia harus ditumbuhkan dan dirangsang sehingga menimbulkan 

motivasi instrinsik. Untuk dapat menumbuhkan motivasi dalam belajar, 

Nasution mengemukakan pendapatnya, bahwa hal tersebut dapat dilakukan 

seperti dengan “memberi angka, hadiah, saingan, hukuman dan sebagainya. 

(Nasution , 1986:76-77). 

 

2.1.4 Posisi Strategi Motivasi Belajar Siswa Dalam Proses Pembelajaran 

Dalam belajar sangat diperlukan adanyan motivasi. Hasil belajar akan 

menjadi optimal kalau ada motivasi, makin tepat motivasi yang diberikan, akan 

makin berhasil pula pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa mempengaruhi 

adanya kegiatan. 

Motivasi belajar sangat berpengaruh dalam kegiatan belajar. Hasil belajar 

akan menjadi optimal kalau ada motivasi belajar, sehinga motivasi akan senantiasa 

menentukan interaksi usaha belajar bagi para siswa. Menurut Sardiman (2007:85) 

bahwa motivasi mempunyai 4 fungsi yang dapat menumbuhkan semangat dalam 

proses pembelajaran yaitu sebagai berikut : 
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1) Mendorong manusia untuk berbuat, sehingga merupakan motor penggerak 

dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan.  

2) Menentukan arah atau perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

3) Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan rumusan tujuannya. 

4) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu, dengan menyampaikan yang 

tak bemanfaat bagi tujuan itu.  

Melihat dari pendapat tersebut tampak bahwa motivasi penting karena 

motivasi akan mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang 

berhubungan dengan tujuan. Didalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan 

sebagai segala keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 

memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat 

tercapai.  

 

2.2 Pengertian Komunikasi 

Menurut Edward Depari (komunikasi dalam organsiasi) Komunikasi adalah 

proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan  yang disampaikan melalui 

lambang tertentu, mengandung  arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan 

kepada penerima pesan. 
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Menurut James A.F.   Stoner (management) Komunikasi adalah proses 

dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. 

Menurut Wilbur Schramm Komunikasi adalah suatu usaha untuk 

mengadakan persamaan dengan orang lain. 

Melihat dari beberapa pengertian oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa 

komunikasi merupakan kegiatan atau proses penyaluran informasi, perasaan, ide, 

yang disampaikan kepada orang lain (komunikan). Atau dengan kata lain 

komunikan merupakan gejala yaitu pernyataan yang dilakukan oleh manusia 

(individu), pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan bahasa lisan, tulisan atau 

isyarat-isyarat atau simbol-simbol. 

 

2.2.1 Proses Komunikasi 

Pada hakikatnya kegiatan belajar mengajar adalah suatu proses komunikasi. 

Proses komunikasi (proses penyampaian pesan) harus diciptakan, diwujudkan 

melalui kegiatan penyampaian dan tukar menukar pesan atau informasi oleh setiap 

guru dan peserta didik. Yang dimaksud pesan atau informasi dapat berupa 

pengetahuan, keahlian, ide dan pengalaman.  

Proses komunikasi terdapat lima unsur penting yang harus diperhatikan, 

yaitu: 

a. Sender, yaitu pihak yang mengirim pesan atau berita disebut juga komunikator. 
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b. Message, adalah pesan atau informasi yang hendak disampaikan kepada pihak 

lain. 

c. Medium adalah sarana penyaluran pesan-pesan (media) 

d. Receive, adalah pihak penerima pesan atau informasi. Disebut juga komunikan. 

e. Response adalah tanggapan atau reaksi komunikan terhadap pesan atau 

informasi yang diterima dari pihak komunikator. (Subroto, 1998:109). 

Menurut Uchjana (2006:11), bahwa proses komunikasi terbagi menjadi dua 

tahap, yaitu secara primer dan sekunder. 

a. Komunikasi secara primer 

Komunikasi secara primer yaitu proses penyampaian pikiran atau 

perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau 

simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses 

komunikasi adalah bahasa, Isyarat, gambar, warna, yang secara langsung 

mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. 

b. Proses komunikasi secara sekunder 

Proses komunikasi secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan 

oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan sarana sebagai media 

kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Proses komunikasi ini 

dipakai karena komunikasi berada di tempat jauh, medianya adalah telepon, 

surat. (Subroto, 1998:109). 
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Agar komunikasi dapat berlangsung, maka harus terdapat sumber 

(sender) dan penerima (receive) yang memiliki pengalaman dan pengetahuan 

yang sama. Maksudnya jika penerima tidak memiliki pengetahuan yang sama 

dengan pengirim mengenai bahasa, konsep, maka pengirim pesan akan 

terlambat atau  gagal. 

Redi Panuju berpendapat bahwa proses komunikasi mempunyai empat 

aspek, yaitu: 

1) Komunikator (comunicator); yakni orang yang menyampaikan pesan. 

2) Pesan (massage); yakni alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk 

menyampaikan pesan.  

3) Saluran (channel); alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk 

menyampaikan pesan. 

4) Audience; pendengar atau orang yang menerima pesan. (Panuju, 

1997:120). 

Sebagai pendidik guru harus memahami pengetahuan dan pengalaman 

yang baik, guru harus memahami karakter anak didiknya, sehingga proses 

komunikasi dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga apa yang dimaksud 

guru dapat dipahami oleh anak didik. Begitu sebaliknya anak juga harus 

memahami kondisi guru, sehingga apa yang menjadi keinginannya dapat 

dipahami dan diterima dengan baik oleh guru. 
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2.2.2 Dasar dan Tujuan Komunikasi 

a.   Dasar Komunikasi 

Manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial dalam 

hubungannya dengan manusia sebagai makhluk sosial terkandung suatu maksud 

bahwa manusia bagaimanapun juga tidak terlepas dari individu yang lain, secara 

kodrati manusia selalu hidup bersama antar manusia akan berlangsung dalam 

berbagai bentuk komunikasi dan situasi. Dalam kehidupan semacam inilah 

terjadi interaksi. 

b.   Tujuan Komunikasi  

Pada dasarnya komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi, 

mendidik dan menerangkan informasi bahkan menghibur komunikan. agar 

komunikan terpengaruh dan berubah sifat sesuai dengan kehendak komunikator 

dan untuk mempengaruhi tingkah laku si penerima informasi yang dinyatakan 

dalam tindakan-tindakan tertentu sebagai respons terhadap informasi yang 

diterimanya. ( Nawawi, 1997:47). 

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan 

manusia lain dan alam disekitarnya (interaksi sosial) untuk mendukung 

kelangsungan hidupnya. Dalam berinteraksi itulah dibutuhkan komunikasi baik 

dalam bahasa verbal (bahasa lisan/tulisan) maupun bahasa isyarat (bahasa tubuh 

atau simbol).  
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2.2.3 Bentuk-Bentuk Komunikasi 

Menurut Onong Uchjana Effendi pada umumnya komunikasi dibedakan 

dalam bentuk sebagai berikut : 

a.   Komunikasi persona ( Personal Comminication) 

Komunikasi personal merupakan komunikasi yang dilakukan secara 

langsung seperti tatap muka atau melalui televisi kepada sejumlah orang secara 

serentak. Komunikasi personal dibagi menjadi dua yaitu : 

1)   Komunikasi intrapersona (intrapersonal communication) 

Komunikasi interpesonal adalah komunikasi yang tampak pada kejadian 

berfikir, mengingat dan mengindra.  

2)   Komunikasi antarpersonal 

Komunikasi antarpesonal adalah bentuk komunikasi yang berproses adanya 

ide atau gagasan informasi seseorang kepada orang lain. (Yusuf, 1990:14). 

b.   Komunikasi Kelompok  

Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan dengan 

beberapa orang dengan saling tatap muka, dan adanya umpan balik dari 

komunkator.  

1)   Komunikasi kelompok kecil (small group communication).  

Komunikasi kelompok kecil adalah komunikasi yang dilakukan pada tempat 

tertentu atau ruangan dan hanya diikuti oleh beberapa orang. Misalnya : 

kuliah, ceramah, seminar. 
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2)  Komunikasi kelompok besar (large group communication/public speaking). 

Komunikasi kelompok besar adalah komunikasi yang dilakukan dengan 

orang banyak atau ribuan orang dan dilakukan di tempat umum atau 

dilapangan. Masalnya : rapat raksasa.  (Effendi, 1998:15). 

c.   Komunikasi massa ( massa communication) 

Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa misalnya : 

surat kabar, majalah, radio, telivisi, film. (Panuju, 1997:117). Komunikasi massa 

mempunyai bebera ciri-ciri diantaranya 

1. Komunikasi massa berlangsung satu arah 

2. Pesan pada komunikasi massa lembaga 

3. Komunikasi massa bersifat heterogen 

4. Pesan pada komunikasi massa bersifat umum. (Effendi, 1986:24-25) 

d.   Komunikasi media (media communication) 

Media merupakan segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi 

sebagai perantara atau sarana untuk proses komunikasi. (Effendi, 1998:21). 

Agar komunikasi berjalan secara lancar dalam artian informasi dapat 

sampai secara tepat, cepat diperlukan media yang efektif pula. Komunikasi media 

dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1)  Media auditif yakni informasi yang disalurkan melalui pendengaran, sehingga 

berbentuk komunikasi lisan seperti telephon. 
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2)    Media visual yakni informasi yang disalurkan melalui penglihatan, yang salah 

satu bentuknya berupa informasi tertulis yang disalurkan. Seperti surat, poster, 

spanduk. 

Media audio-visual yakni penyampaian informasi melalui pendengaran 

dan penglihatan sehingga berbentuk komunikasi lisan dan tertulis atau gambar. 

(Nawawi, 1997:49). 

 

2.2.4  Macam-Macam Komunikasi 

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, komunikasi dapat dilakukan di 

semua tempat dan diberbagai macam kesempatan. 

Komunikasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis.  

a. Komunikasi yang dilakukan secara kebetulan dan di tempat yang tidak di  

rencanakan. Misalnya di pasar, tempat hiburan. (Yusuf, 1990:10).  

b. Komunikasi pendidikan  

Komunikasi pendidikan adalah aspek komunikasi dalam dunia pendidikan atau 

komunikasi yang terjadi pada bidang pendidikan. (M. yusuf, 1990:10). 

Komunikasi ini berlangsung dalam suasana yang bebas, akrab dan bertujuan 

(juga bertanggung jawab). Di sini komunikasi berlangsung tanpa paksaan, 

masing-masing pihak secara bebas dan tanpa tekanan mengungkapkan gagasan 

dan perasaannya kepada orang lain. 

c. Komunikasi Instruksional 
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Komunikasi instruksional yaitu komunikasi yang memberikan pengetahuan atau 

informasi khusus dengan maksud melatih dalam berbagai bidang seni atau 

spesialisasi, atau dapat berarti pula mendidik dalam bidang pengetahuan. 

 

2.2.5  Hambatan-Hambatan Komunikasi 

Komunikasi yang dilakukan seseorang dengan orang lain atau banyak orang 

yang pada awalnya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu bisa jadi tidak 

akan menghasilkan sesuatu yang efektif, hambatan-hambatan komunikasi ada tiga 

macam, yaitu:  

a. Hambatan pada sumber atau komunikator 

Sumber di sini maksudnya adalah pihak penggagas, komunikator dan juga 

termasuk pengajar, yang dimaksud dengan komunikator ialah orang yang menjadi 

penggagas atau ide yang disampaikan kepada orang lain. Hambatan komunikasi 

pada komunikator ini disebabkan beberapa hal: 

1)   Bahasa. 

Penggunaan bahasa yang tidak sesuai dengan kondisi sasaran, misalnya 

bertele-tele dan tekanan suara yang lemah, bisa menghambat penerimaan 

informasi oleh sasaran. Hambatan bahasa bisa disebut juga gangguan sistimatik 

artinya segala hal yang berhubungan dengan arti kata. Penyebabnya bisa 

bermacam-macam, misalnya: penggunaan kata yang salah penyusunan kalimat 

yang keliru sehingga menimbulkan salah pengertian. 
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2)   Keahlian 

Komunikator yang mempunyai keahlian kurang bisa menyebabkan 

kesalahpahaman dalam penyampaian komunikasi. Keahlian dalam komunikasi 

meliputi dua hal: 

a)   Kepandaian untuk mengemas komunikasi menjadi sesuatu yang menarik 

dan tidak menjenuhkan. 

b) Keahlian dalam persoalan tertentu yang menjadi isi dari apa yang hendak 

disampaikan. 

3)   Kondisi mental 

Kondisi mental seseorang sangat berperan bagi seseorang dalam 

menyampaikan pesan. Kondisi seseorang yang sedang emosional, gembira 

ataupun sedih bisa mempengaruhi penyampaian pesan. 

4)   Pengalaman 

Seseorang yang mempunyai pengalaman yang luas dalam hal tertentu 

akan mudah menjelaskan maksud apa yang disampaikan pada penerima 

informasi. 

5)   Sikap 

Sikap adalah kecendrungan seseorang apabila sedang menghadapi 

obyek. Sikap sangat berpengaruh dalam penyampaian pesan, bisa jadi bahasa 

dan isi komunikasi yang sebenarnya sudah tepat bagi audiensi menjadi tidak 
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tepat dan komunikasi berjalan tidak afektif karena sikap seseorang dalam 

menyampaikan pesan yang tdak baik. 

b.  Hambatan pada saluran atau media 

Hambatan pada saluran terjadi karena adanya ketidakberesan pada saluran 

komunikasi atau pada suasana disekitar berlangsungnya proses komunikasi. 

Hambatan yang ada pada media meliputi tiga hal, diantaranya:  

1)   Media komunikasi suara, contohnya telpon, radio. 

2)   Media komunikasi visual, contohnya televisi dan internet 

3)   Media komunikasi gerak, contohnya isyarat anggota tubuh. 

c. Hambatan pada komunikan 

Komunikan ialah orang yang menerima pesan atau informasi dari 

komunikator. 

Hambatan ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1)   Fisiologi, berkaitan dengan masalah-masalah fisik dengan segala jenis 

kebutuhan biologisnya, seperti kondisi indra, lapar dan haus. 

2) Psikologis, faktor ini berhubungan dengan masalah kejiwaan. Seperti: 

kemampuan dan kecerdasan, minat dan bakat, ingatan dan kemampuan 

mentransfer dan berfikir. 

Dari dua faktor tersebut, baik dari aspek fisiologis maupun dari aspek 

psikologis mempunyai potensi keunggulan dan kemampuan yang berbeda pada 

setiap manusia dan itu ada kaitannya dengan kemampuan belajarnya. Oleh karena 

   



 29

itu, setiap komunikator perlu memperhatikan komunikan supaya proses belajar 

mengajar berjalan dengan efektif dan efesien.  

Keterampilan berkomunikasi guru dalam kegiatan belajar mengajar antara 

lain: 

a) Guru senantiasa berada dalam situasi belajar mengajar sebagai fasilitator 

belajar, dimana guru menerangkan pelajaran hanya melalui kata-kata atau 

secara lisan. Di sini yang aktif hanya guru, sedangkan murid lebih banyak 

bersifat pasif, dan komunikasi bersifat satu arah. 

b) Dialog atau tanya jawab antara guru dengan siswa 

Guru senantiasa mengadakan diskusi saat proses belajar mengajar. 

c) Dapatnya guru dan siswa dijadikan sebagai sumber belajar 

Guru  memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat dan 

memecahkan masalah.  

d) Adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara berkesinambungan dari 

hasil yang diperoleh. 

Pernyataan guru terhadap sesuatu yang dikemukakan oleh siswa sangat 

diperlukan baik berupa tanggapan, komentar, masukan dan sebagainya. 

e) Pemusatan perhatian kelompok 

Guru memberikan perhatian dan memberikan komentar atas apa yang 

dilakukan siswa 

f) Modifikasi tingkah laku  
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Guru menganalisis tingkah laku anak didik yang mengalami masalah atau 

kesulitan dan berusaha memodifikasi tingkah laku tersebut dengan pemberian 

penguatan secara sistematis. (Asnawi, 2002 :6) 

 

2.2.6 Komunikasi Antara Guru Dengan Siswa  

Pengajaran pada dasarnya merupakan suatu proses terjadinya interaksi 

antara guru dengan siswa melalui kegiatan terpadu dari dua bentuk kegiatan, yakni 

kegiatan belajar siswa dengan kegiatan mengajar guru. Belajar pada hakikatnya 

adalah proses perubahan tingkah laku yang disadari. Mengajar pada hakikatnya 

adalah usaha yang direncanakan melalui pengaturan dan penyediaan kondisi yang 

memungkinkan siswa melakukan berbagai kegiatan belajar sebaik mungkin 

(Effendi, 1998:43). 

Usaha untuk mencapai interaksi belajar mengajar sudah barang tentu harus 

adanya komunikasi yang jelas antara guru (pengajar) dengan siswa (pelajar) 

sehingga terpadunya dua kegiatan yakni kegiatan mengajar (usaha guru) dengan 

kegiatan belajar (tugas siswa) yang berdaya guna dalam mencapai pengajaran. 

(Effendi, 1998:21). 

 Sering kita jumpai kegagalan pengajaran disebabkan lemahnya sistem 

komunikasi, untuk itulah guru perlu mengembangkan pola komunikasi yang efektif 

dalam proses belajar mengajar. Ada tiga pola komunikasi yang dapat di gunakan 

untuk mengembangkan interaksi dinamis antara guru dengan siswa yaitu : 
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1.  Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah. 

Dalam komunikasi ini guru berperan sebagai pemberi aksi dan siswa 

sebagai penerima aksi misalnya guru menerangkan pelajaran dengan 

menggunakan metode ceramah, sementara siswa mendengarkan keterangan dari 

guru tersebut. 

2.  Komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah. 

Pada Komunikasi ini guru dan siswa dapat berperan sama, yakni pemberi 

aksi dan penerima aksi sehingga keduanya dapat saling memberi dan menerima. 

Misalnya setelah guru memberi penjelasan pelajaran kepada siswanya, 

kemudian guru memberi pertanyaan kepada siswanya dan siswa menjawab 

pertanyaan tersebut. 

3.  Komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi. 

Komunikasi yang tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antar guru 

dengan siswa tetapi juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lainnya. Misalnya guru mengadakan diskusi dalam kelas. 

(Effendi, 1998:32-34). 

Dengan adanya tiga pola komunikasi yang jelas dari komikator kepada 

komunikan diharapkan dapat memperlancar proses kegiatan belajar mengajar 

secara efektif dan efisien 
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2.3  Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas mempunyai banyak arti atau makna. Broke dan Stone 

dalam Wijaya (1994 : 8) menjelaskan bahwa kemampuan merupakan gambaran 

hakikat kualitatif dari perilaku atau tenaga kependidikan yang tampak sangat 

berarti. Sedangkan Johnson dalam Wijaya (1994 : 8) mendefinisikan kemampuan 

merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan 

sesuai dengan kondisi yang diharapkan. 

Pengelolaan kelas adalah segala yang diarahkan untuk mewujudkan suasana 

belajar menajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa 

untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan (Depdikbud 1996 : 1) 

Hamiseno dalam Arikunto (1992 : 8) menyatakan bahwa pengelolaan kelas 

adalah subtanstifa mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang di 

mulai dari penyesuaian data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan 

sampai dengan pengawasan dan penelitian. 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kelas adalah penyelenggaraan atau penggurusan agar sesuatu yang dikelola dapat 

berjalan dengan lancer, efektif dan efisien. Kemampuan berkomunikasi dan 

kemampuan memejerial atau pengelolaan kelas harus dimiliki oleh setiap guru. 

Karena gurulah yang bertugas mengelola kelas. Guru harus mengetahui kondisi 

kelasnya, baik yang menyangkut siswa itu sendiri maupun lingkungan fisik kelas. 
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2.3.1 Prinsip-Prinsip Pengelolaan kelas  

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi dua 

golongan yaitu faktor intern siswa dan faktor ekstern siswa. Faktor intern siswa 

berhubungan dengan masalah pikiran, emosi dan perilaku. Sedangkan faktor 

ekstern siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan 

siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa dikelas, dan sebagainya.  

Djamarah (2006:185) mengemukakan tentang prinsip-prinsip pengelolaan  

kelas yang diuraikan sebagai berikut : 

a.   Hangat  dan Antusias 

Guru hendaknya dapat menunjukkan perhatian dan kepeduliannya pada siswa. 

Hubungan yang akrab antara guru dengan siswa dapat menciptakan suasana 

belajar yang jauh dari ketegangan. 

b.  Tantangan  

Penggunaan kata-kata, tindakan, metode mengajar, atau bahan-bahan yang 

menantang akan meningkatkan minat belajar siswa. 

c.  Bervariasi  

Penggunaan alat atau media, bahan ajaran, gaya mengajar guru, pola interaksi 

antara guru dan siswa akan menarik perhatian siswa dan mengurangi 

munculnya gangguan. 

d.   Keluwesan  
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Keluwesan guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah 

terjadinya gangguan dalam proses belajar mengajar seperti keributan siswa, 

tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya 

e.   Penekanan pada hal-hal yang positif 

Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru 

terhadap tingkah laku anak didik yang positif dari pada mengomeli tingkah laku 

yang negatif. 

f.    Penanaman disiplin diri  

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan 

disiplin diri sendiri. Guru yang disiplin akan turut membentuk watak disiplin 

pada siswa. 

Seorang guru perlu mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan 

kelas. Pengetahuan dan penguasaan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat 

memperkecil terjadinya gangguan dalam kelas. 

 

2.3.2 Tujuan Pengelolaan kelas  

Dalam kegiatan mengajar, seorang guru mempunyai peran yang paling 

utama dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas mempunyai tujuan antara lain  

a. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas,baik sebagai lingkkungan kerja maupun 

mengembangkan kemampuan siswa. 
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b. Lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan 

siswa untuk menembangkan kemampuan semaksimalmungkin. 

c. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalagi terwujudnya 

interaksi belajar mengajar. 

d. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan 

memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan 

intelektual siswa dalam kelas. 

e. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi, 

budaya, serta sifat-sifat individunya. 

 

2.3.3 Permasalahan Pengelolaan Kelas  

Masalah pengelolaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 

masalah individual da kelompok. Perbedaan kedua kelompok hanya merupakan 

perbedaan tekanan saja. Tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif 

apabila dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang dihadapi. 

Sehingga pada gilirannya guru dapat memilih stategi pengulangan yang tepat pula. 

Dreikkurs dan Cassel dalam Ahmadi (1991 : 118) mengatakan bahwa 

pangelolaan kelas individu yang didasarkan asumsi bahwa semua tingkah laku 

individu merupakan upaya penyampaian tujuan pemenuhan kebutuhan untuk 

diterima kelompok dan untuk mencapai harga diri. Bila kebutuhan ini tudak dapat 

lagi dipenuhi melalui cara-cara yang lumrah dapat diterima masyarakat. Dalam hal 
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ini masyarakat dikelas, maka individu yang bersangkutan akan berusaha 

mencapainya dengan cara lain. Dengan kata lain dia akan berbuat tidak baik. 

Perbuatan-perbuatan untuk mencapai tujuan dengan cara yang asosial inilah 

dikelompokkan menjadi :  

a. Tingkah laku yang ingin mendapat perhatian orang lain misalnya ngelawak 

dikelas (aktif) aatu dengan berbuat serba lamban,sehingga mendapat perhatian 

ekstra (pasif). 

b. Tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan misalnya selalu mendebat, 

atau kehilangan kendali emosional, marah-marah, menangis (aktif) atau selalu 

lupa pada aturan-aturan penting dikelas. 

c. Tingkah laku yang bertujuan menyakiti orang lain. Misalnya mencaci, 

memukul, menggigit, dan sebagainya (kelompok ini kebanyakan dalam 

bentuk aktit dan pasif). 

Peragaan ketidak mampuan, yakni dalam bentuk sama sekali menolak untuk 

mencoba melakukan apapun karena yakin bahwa hanya dengan kegagalanlah yang 

menjadi bagiannya. Menurut Johnson dan Banny dalam Ahmadi (1991:119) 

disebutkan enam katagori masalah kelompok dalam pengelolaan kelas, yaitu : 

a. Kelas kurang kohesif, misalnya perbedaan jenis kelamin, suku dan tingkatan 

social ekonomi dan sebagainya 

b. Kelas reaksi negatif terhadap salah seorang anggotanya misalnya mengejek 

anggota kelas yang salah pengajaran seni suara menyanyi suaranya sumbang. 
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c. Membesarkan hati anggota kelas yang justru melanggar norma kelompok, 

misalnya pemberian semangat kapada badut kelas.  

d. Kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang sedang 

digarap. 

e. Semangat kerja rendah, misalnya semacam aksi protes kepada guru karena 

menganggap tugas yang diberikan kurang adil. 

f. Kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Misalnya 

gangguan jadwal dari guru kelas terpaksa diganti sementara guru lain dan 

sebagainya. 

Tindakan pengelolaan kelas adalah yang dilakukan oleh guru dalam rangka 

penyediaan kondisi optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. 

Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan yaitu dengan jalan 

menyediakan kondisi fisik optimal bagi proses belajar mengajar yang menyimpang 

dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar mengajar yang sedang 

berlangsung. 

Dimensi korektif dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindakan yang seharusnya 

segera diambil guru pada saat terjadi gangguan, tindakan-tindakan dan 

penyembuhan terhadap tingkah penyimpangan yang terlanjur terjadi agar 

penyimpangan tidak berlarut-larut. Dimensi pencegahan dapat dilkukan guru dalam 

menngatur lingkungan belajar, mengatur peralatan dan lingkungan social 

emosional. 
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2.3.4 Aspek-Aspek Pengelolaan Kelas  

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam mengelola kelas antara 

lain : 

a. Mengecek kehadiran siswa. 

b. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa, memeriksa dan menilaipekerjaan 

tersebut. 

c. Pendistribusian bahan dan alat. 

d. Mengumpulkan informasi daru semua 

e. Mencatat dana 

f. Pemilihan arsip 

g. Penyampaian materi pelajaran 

h. Memeriksa tugas atau pekerjaan rumah 

Hal lain yang perlu diperhatikan para guru khususnya pendekatan yang 

dapat dilakukan dalam  pengelolaan kelas. Untuk memilih pendekatan yang mana 

yang paling tepat untuk kondisi saat ini diperlukan pertimbangan yang matang. 

Adapun beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh guru dalam pengelolaan 

kelas antara lain : 

a. Pendakatan komando atau perintah, yaitu dengan menetapkan dan 

menegakkan peraturan-peraturan kelas, bersikap tegas dan bijaksana, 

menggunakan perintah dan larangan. 
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b. Pendekatan pemberian saksi (intimidasi), pendekatan ini hamper sama dengan 

pendekatan komando, tetapi tindakan guru dalam pendekatan intimidasi 

adalah kelas yang menyinggung perasaan, misalnya dengan memberikan 

hukuman siswa yang melanggar tata tertib, menegur siswa yang tidak 

mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, memarahi siswa yang mengganggu 

pelajaran. 

c. Pendakatan demokratif (permisif) 

Pendekatan demokratif menekankan pada pemberian kebebasan siswa secara 

maksimal. Siswa dibiarkan melakukan apa yang diinginkannya kapan dan 

dimanapundengan bimbingan guru. 

d. Pendekatan akal sehat  

Dalam pendekatan ini guru berpedoman pada suatu hal-hal dalam menghadapi 

berbagai masalah pengelolaan kelas. Misalnnya bertindak tegas dan adil 

terhadap semua kelas. Misalnya bertindak tegas dan adil terhadap semua 

siswa, memarahi siswa tidak dihadapan teman-temannya,tidak pilih kasih 

terhadap siswa. 

e. Pendekatan Intruksional. 

Pendekatan ini memendang bahwa pengajaran yang dirancang dan 

dilaksanakan dengan tidak dapat dicegah timbulnya masalah-masalah yang 

perlu diperhatikan guru dalam pendekatan intruksional ini antara lain : 
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1) Guru harus merancang kegiatan intruksional dengan memperhitungkan 

kesanggupan dan minat setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah 

pengelolaan. 

2) Guru harus mengerjakan siswa dengan lancar dan lembut dalam suatu 

kegiatan.  

3) Guru harus memberi perintah yang jelas siswa. 

4) Pendekatan motivasi  

f. Pendekatan guru dalam pendekatan ini adalah mendorong tingkah laku siswa 

yang positif dan mencegah atau mengurangi tingkah laku yang positif dan 

mencegah atau mengurangi tingkah laku yang baik dalam hubungan ini 

tindakan guru terhadap tingkah laku siswa dapat berupa : pemberian hadiah, 

pemberian hukuman, penghentian hadiah, dan sebagainnya. 

g. Pendekatan sosio emosional 

Pendekatan ini akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara 

pribadi yang baik berkembang di kelas. Hubungan tersebut meliputi hubungan 

antara guru dan siswa serta hubungan antara siswa. Dalam hal ini, guru 

merupakan kunci pengembangan hubungan iklim di kelas yang baik melalui 

pemeliharaan hubungan antara pribadi di kelas.  

h. Pendekatan kerja kelompok. 

Dalam pendekatan ini, peranan guru adalah mendorong perkembangan dan 

kerja sama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok 
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memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan kelompoknya menjadi kelompok yang produktif. Selain itu, 

guru harus dapat menjaga kondisi kelas, mempertahankan semangat tinggi, 

mengatasi konflik dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan kelas. 

 

2.3.5 Guru Sebagai Pengelolaan Kelas  

Kemampuan guru sebagai pengelola kelas mempunyai peranan dalam 

organisasi sebagai pengelola sumber belajar. Dengan demikian ada empat fungsi 

umum seorang guru sebagai pengelola kelas : 

a) Perencanaan  

Fungsi pokok seorang manajer berhubungan dengan hal-hal tentang 

menentukan tujuan menulis silabus kegiatan instruksional, menetapkan urutan 

topic-topik yang harus di pelajari, mengelola waktu yang tersedia dan 

menganggarkan sumber-sumber yang diperlukankan  

b) Pengorganisasian  

Fungsi pokok menciptakansustu lingkungan belajar dan pendelegasian 

tanggung jawab dalam rangka mewujudka tujuan program pendidikan. 

Sedangkan tujuannya adalah membuat siswa lebih mudah bekerja dan belajar 

bersama 

c) Pemimpin 
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Fungsi pokok mengarahkan, membimbing, mendorong dan mengawasi tujuan 

yang sudah disetujui. Tujuannya adalah memotivasi dan mendorong siswa 

sehingga mereka menerima dan melatih tanggung jawab untuk belajar 

mandiri. 

d) Mengawasi  

Fungsi pokok memonitor kemejuan yang di peroleh dari siswa. Tujuannya 

adalah mengusahakan peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan rencana. 

Komponen ketrampilan pengelolaan kelas menurut Uzer Usman (2006:99-

100) sebagai berikut ini : 

1) Sikap tanggap 

Komponen ini ditunjukkan oleh tingkah laku guru bahwa ia ada 

bersama para siswa. 

2) Pengarahan dan petunjuk yang jelas  

Hal ini berhubungan dengan cara guru dalam memberikan petunjuk 

agar jelas dan singkat dalam pelajaran sehingga tidak terjadi kebingungan pada 

diri siswa. 

3) Pendekatan pemecahan masalah kelompok 

Guru memelihara dan memulihkan semangat anak didik dengan 

menangani konflik yang timbul secara kelompok. 

4) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah  

   



 43

Guru dapat menggunakan seperangkat cara untuk mengetahui sebab-

sebab munculnya penyimpangan tingkah laku siswa dan menemukan 

pemecahannya. 

5) Bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar 

Guru memberikan penjelasan ulang kepada siswa yang belum paham 

dan guru memberikan bantuan siswa yang kesulitan dalam menerima pelajaran. 

  

2.3.6 Kompetensi Guru Sebagai Pengelolaan Kelas. 

Keberhasilan pengelolaan kelas sekolah ditentukan oleh pengelolaan kelas. 

Pengelolaan kelas yang baik merupakan wahana bagi terjadinya interaksi belajar 

menjaga yang baik dalam rangka peningkatan kualitas proses belajar mengajar dan 

hasil pendidikan secara umum. 

Dikelas segala aspek pendidikan pengajaran bertemu dan berproses, guru 

dengan segala kemampuan siswa degan segala latar belakangnya dan sifat-sifat 

individunya, kurikulum dengan segala komponennya dan materi pelajaran dengan 

segala pokok bahasannya bertemu dan berinteraksi dikelas. Oleh karena itu, sudah 

sewajarnya kelas dikelola secara profsional. Kemampuan dan keterampilan 

mengelola kelas harus dimiliki oleh guru, karena guru yang bertindak sebagai 

manajer dalam pengelolaan kelas. Guru memiliki tiga peranan penting antara lain: 

a. Peranan guru sebagai pengajaran atau instruktur peranan ini mewajibkan guru 

menyampaikan sejumlah materi pelajaran sesuai dengan Garis-garis Besar 
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Program Pengajaran (GBPP), yang berupa informasi, faktor dan petugas 

keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk itu guru berkewajiban 

untuk menguasai materi metode yang tepat sesuai dengan kemampuan dan 

situasi kondisi, memilih alat bantu dan menguasai teknik-teknik evaluasi. 

Oleh karena itu guru harus selalu memambah dan memperluas wawasan 

dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang saat ini, 

dalam melaksanakan peranannya sebagai pengajar. Hal-hal yang perlu 

dilakukan guru adalah : 

1) Menyusun program pengajaran selama kurun waktu tertentu secara 

berkelanjutan. 

2) Membuat persiapan mengajar dan rencana kegiata belajar mengajar untuk 

tiap bahan kajian yang akan diajarkan berkaitan dengan penggnaan 

metode tertentu. 

3) Menyiapkan alat peraga yang dapat menbantu terlaksananya kegiatan 

belajar efektif. 

4) Merencanakan dan menyiapkan alat evaluasi belajar 

5) Menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran yang merupakan 

program sekolah. 

b. Peranan Guru Sebagai Pendidik 

Tugas guru bukan saja mengajar, tetapi lebih dari itu ialah mengatur dan 

mempersiapkan siswa agar menjadi manusia yang cerdas, terampil, dan 
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berbudi luhur. Dalam hal ini peranan guru adalah pembentukan sikap, mental 

dan watak yang sagat dominan. Dengan demikian system “guru kelas” 

disekolah sangatlah sesuai, karena secara psikologi siswa memerlukan “guru” 

di sekolah sebagai pengganti orang tuanya, oleh karena itu guru harus 

memperhatikan siswa terutama sikap, tingkah laku, ketertiban dan 

kedisiplinan. 

c. Peranan guru sebagai pemimpin atau manajerial. Guru adalah pemimpin dan 

penanggung jawab utama di kelas. Oleh karena itu, apa yang terjadi di kelas 

dan yang berkaitan dengan siswa secara langsung menjadi tanggung jawab 

guru. 

 

2.4 Kerangka Berfikir 

Dalam pembalajaran komunikasi sangat menentukan motivasi belajar 

siswa. Ini terlihat dangan realita pada umumnya saat pembelajaran berlangsung 

baik di dalam maupun di luar kelas. 

Menurut Edward Depari (komunikasi dalam organsiasi) Komunikasi 

adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan  yang disampaikan 

melalui lambang tertentu, mengandung  arti dilakukan oleh penyampai pesan 

ditujukan kepada penerima pesan. Rendahnya motivasi belajar menjadi problem 

banyak pihak terutama kepada hasil belajar siswa. 
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Apabila murid  tidak dapat  memahami  apa yang  dikatakan atau 

disampaikan oleh guru, atau  bila  guru tidak dapat berkomunikasi  dengan murid, 

maka besar kemungkinan murid tidak dapat menguasai mata pelajaran yang 

diajarkan oleh guru itu. Kemampuan murid untuk menguasai suatu bidang studi 

banyak tergantung pada kemampuannya untuk memahami ucapan guru. 

Sebaliknya ada guru yang tidak sanggup  menyatakan  buah pikirannya dengan 

jelas sehingga  ia tidak dipahami  oleh murid dan murid tidak dapat mencapai 

penguasaan  penuh atas  bahan pelajaran yang disampaikannya. (Nasution , 

2000:55)  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman 

siswa terhadap materi/bahan ajar adalah sangat tergantung dari penguasaan guru 

terhadap bahan/materi pelajaran yang bersangkutan, dan cara penyampaiannya 

kepada siswa. 

Keberhasilan proses belajar mengajar di dalam kelas sangat ditentukan 

oleh kemampuan guru dalam melakukan proses belajar mengajarnya. Guru yang 

kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, dan 

lebih mampu mengelola proses belajar mengajar. Guru mempunyai tugas untuk 

mendorong, membimbing dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk 

mencapai tujuan. Guru juga mempunyai tanggungjawab untuk melihat segala 

sesuatu yang terjadi dalam kelas untuk membantu proses perkembangan siswa. 

(Slameto, 2003:79) 
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Guru sebagai pembimbing belajar siswa mempunyai pengaruh yang besar 

untuk membangkitkan motivasi siswa terutama selama proses pembelajaran di 

dalam kelas. Peran aktif guru dalam menjadi motivator bagi siswanya akan 

mempengaruhi perkembangan motivasi siswa tersebut untuk belajar lebih giat 

lagi sehingga mencapai presasi belajar yang baik. 

Motivasi belajar itu sendiri adalah keseluruhan daya penggerak didalam 

diri siswa yang  menimbulkan kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari 

kegiatan belajar itu, maka tujuan yang dikehendaki siswa tercapai (Winkel, 

1997:27) jadi yang dimaksud dengan motivasi belajar  siswa adalah dorongan 

belajar yang kuat pada siswa, baik berupa minat atau kemauan belajar, keaktifan 

belajar, alasan belajar, tujuan atau hasrat belajar, dorongan guru, orang tua dan 

teman, maupaun fasilitas belajar dalam pendidikan sehingga tujuan yang 

dikehendaki tercapai secara optimal. 

Pengaruh komunikasi dengan perkembangan motivasi belajar siswa 

tercermin dari tingkat tinggi rendahnya motivasi belajar saat siswa melakukan 

komunikasi dengan guru atau pendidik mereka. 
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Dari keterangan di atas dapat disimpulkan dengan bagan sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengelolaan Kelas : 
• Sikap tanggap: memandang 

secara seksama, gerak 
mendekati, memberi pertanyaan, 
memberi reaksi terhadap
gangguan dan ancaman. 

• Pengarahan dan petunjuk yang 
jelas 

• Pendekatan pemecahan masalah 
• Menemukan dan memecahkan 

tingkah laku yang menimbulkan 
masalah 

• Bantuan guru terhadap siswa 
yang mengalami kesulitan 

Motivasi : 
• Rajin dan tekun belajar 
• Masuk sekolah dan mengikuti 

pelajaran. 
• Mengerjakan tugas-tugas (PR) 
• Semangat belajar di rumah dan 

di sekolah 
 

Kemampuan guru dalam 
berkomunikasi : 
• Guru senantiasa berada dalam 

situasi belajar mengajar sebagai 
fasilitator belajar. 

• Dialog atau tanya jawab antara 
guru dengan siswa. 

• Dapatnya guru dan siswa 
dijadikan sebagai sumber 
belajar 

• Adanya kesempatan 
mendapatkan umpan balik 
secara berkesinambungan dari 
hasil yang diperoleh siswa 

• Pemusatan perhatian kelompok 
• Modifikasi tingkah laku 
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2.1 Hipotesis 

Istilah hipotesis  berasal dari kata Hypo yang artinya  dibawah dan thesa 

yang artinya kebenaran. Sehingga hipotesis dapat diartikan  sebagai suatu 

jawaban yang bersifat sementara  terhadap permasalahan penelitian, sampai 

terbukti melalui data yang terkumpul, setelah menetapkan anggaran dasar, 

maka membuat teori yang kebenarannya masih perlu diuji. (Arikunto 1996:68) 

Bertolak dari uraian diatas, maka diajukan hipotesis untuk penelitian  ini 

sebagai berikut : 

1. Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan siswa terhadap motivasi belajar mata pelajaran 

akuntansi siswa  kelas XI IPS SMA N 8 Semarang 

2. Ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas yang dilakukan guru 

terhadap motivasi belajar mata pelajaran akuntansi siswa  kelas XI IPS SMA 

N 8 Semarang.  

3. Ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dengan siswa dan pengelolaan kelas terhadap motivasi 

belajar mata pelajaran akuntansi siswa  kelas XI IPS SMA N 8 Semarang.  

 

  

   



  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian   

3.1.1. Populasi  

Apabila ingin meneliti seluruh elemen yang ada di dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya adalah penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. Dalam penelitian 

ini populasinya seluruh siswa kelas XI IPS SMA N 8 Semarang, berjumlah 

188 siswa. 

                                       Tabel 3.1 Sebaran populasi 
 

Kelas Populasi 

XI IPS 1 38 siswa 

XI IPS 2 37siswa 

XI IPS 3 38 siswa 

XI IPS  4 37 siswa 

XI IPS 5 38 siswa 

Jumlah 188 siswa 

Sumber : Data Tata Usaha SMA Negeri 8 Semarang Tahun 
Pelajaran 2008/2009. 

 

3.1.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil 

penelitian sampel (menyangkut kesimpulan penelitian sebagai suatu yang 

berlaku bagi populasi). Bila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil 
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semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar (lebih dari 100) dapat 

diambil antara 10% - 15%, atau 20% - 25% atau lebih. (Arikunto, 2002:112)    

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka sempel dalam, 

penelitian adalah siswa kelas XI IPS SMA N 8 Semarang sejumlah 95 siswa. 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah random sampling, dimana setiap 

kelas dari anggota populasi dapat dipilih secara random, yaitu dengan undian 

pengambilan perwakilan dari setiap kelas sebesar 50% dari jumlah siswa 

setiap kelas.  

 

3.2. Definisi Operasi Variabel Penelitian  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yaitu dua variable bebas 

(independent variable) yaitu (X dan X2), dan satu variabel terikat (dependent 

variable) yaitu (Y). penelitian ini bermaksud menemukan dan mengukur 

besarnya hubungan variabel bebas kemempuan berkomunokasi (X1) dan 

pengelolaan kelas (X2) terhadap variabel terikat perkenbangan motivasi 

belajar siswa (Y).   

Definisi operasional dari ketiga variabel di atas sebagai berikut : 

1. Kemampuan berkomunikasi (X1) adalah kemampuan guru dalam 

berinteraksi dan mengelola proses belajar mengajar. Variabel ini akan 

dipelajari dari   

a. Guru senantiasa berada dalam situasi belajar Guru mengajar 
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sebagai  fasilitator belajar. 

b. Dialog atau tanya jawab antara guru dengan siswa 

c. Dapatnya guru dan siswa dijadikan sebagai sumber belajar 

d. Adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara 

berkesinambungan dari hasil yang diperoleh siswa 

e. Pemusatan perhatian kelompok 

f. Modifikasi tingkah laku 

2. Pengelolaan kelas (X2) adalah kemampuan guru dalam menggontrol 

atau mengatur suasana kelas tetap kondusif. Indikator pengelolaan kelas 

yang digunakan dalampenelitian ini adalah  

a. Sikap tanggap: memandang secara seksama, gerak mendekati, 

memberi pertanyaan, memberi reaksi terhadap gangguan dan 

ancaman. 

b. Pengarahan dan petunjuk yang jelas 

c. Pendekatan pemecahan masalah 

d. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah 

e. Bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

3. Motivasi belajar (Y) adalah Perkembangan belajar siswa dalam 

pelajaran. 

a. Rajin dan tekun belajar 

b. Masuk sekolah dan mengikuti pelajaran. 

c. Mengerjakan tugas-tugas (PR) 
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d. Semangat belajar di rumah dan di sekolah 

  Tabel 3.2 Kisi-kisi penelitian 
 

No            Variabel Indikator No butir 
angket 

 1. Kemampuan guru 
dalam 
bekomunikasi 
dengan siswa 

a) Guru senantiasa berada dalam situasi 
belajar Guru mengajar sebagai  fasilitator 
belajar. 

b) Dialog atau tanya jawab antara guru 
dengan siswa 

c) Dapatnya guru dan siswa dijadikan 
sebagai sumber belajar 

d) Adanya kesempatan mendapatkan umpan 
balik secara berkesinambungan dari hasil 
yang diperoleh siswa 

e) Pemusatan perhatian kelompok 
f) Modifikasi tingkah laku 

1,2,3 
 
 
4 
 
5 
     
6,7 
 
 
8,9  
10,11,12 

 2. Pengelolaan Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Sikap tanggap: memandang secara 
seksama, gerak mendekati, memberi 
pertanyaan, memberi reaksi terhadap 
gangguan dan ancaman. 

b) Pengarahan dan petunjuk yang jelas 
c) Pendekatan pemecahan masalah 
d) Menemukan dan memecahkan tingkah 

laku yang menimbulkan masalah 
e) Bantuan guru terhadap siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

13,14 
 
 
 
15,16 
17,18 
19 
 
20,21, 
22 
 

3 Motivasi belajar  a) Rajin dan tekun belajar 
b) Masuk sekolah dan mengikuti pelajaran 
c) Mengerjakan tugas-tugas (RP) 

 
 
d) Semangat belajar dirumah dan di sekolah 

23, 24, 
25,26, 
27,28 
29. 30,31, 
32,33,34 
35,36,37,
38,39 
 

 Jumlah  39 
 

3.3.  TEHNIK PENGUMPULAN DATA 

Metode penggunpulan data adalah usaha sadar untuk mengumpulkan 

data yang di lakukan secara sistematik dengan prosedur yang terstandart 
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Arikunto (2002:197). Pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sangat 

penting karena berkaitan dengan tersedianya data yang dibutuhkan untuk 

menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan di objek penelitian sebelum 

mengadakan penelitian.Pengamatan ini dilakukan dilingkungan sekolah 

SMA Negeri 8 Semarang khususnya kelas XI IPS. 

2. Metode Angket  

Metode angket, yaitu merupakan suatu daftar yang diberi 

pertanyaan-pertanyaan yang harus  dijawab atau dikerjakan oleh seseorang 

atau siswa yang ingin diselidiki atau responden.  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang pengaruh 

komunikasi dan pengelolaan kelas guru di SMA N 8 Semarang. 

Dalam penelitian ini penyusunan angket menggunakan empat 

alternatif jawaban, dengan bobot penskoran ordinal vertikal yaitu sebagai 

berikut : 

-  Untuk jawaban selalu mendapat nilai 5; 

- Untuk jawaban sering mendapat nilai 4; 

- Untuk jawaban kadang-kadang mendapat nilai 3; 

- Untuk jawaban jarang mendapat nilai 2; 

- Dan untuk jawaban tidak pernah mendapat nilai 1. 
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3.4. VALIDITAS DAN RELIABILITAS  

 3.4.1. Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ketetapan atau kejituan alat pengukuran serta 

ketelitian, kesamaan atau ketepatan pengukuran apa yang sebenarnya diukur. 

Menurut Arikunto (2002: 65), validitas terdiri atas tiga hal yaitu validitas 

keseluruhan soal, validitas item, dan validitas faktor. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan validitas item atau 

validitas butir. Hal ini  karena penelitian ingin mengetahui valid dan tidaknya 

instrumen atas dasar kevalidan butir soal. Adapun teknik yang digunakan 

untuk mengetahui validitas alat ukur, dengan teknik korelasi Product Moment 

yang dikemukakan oleh Pearson, sebagai berikut : 

])(][)([
))((

2222 YYNXXN
YXXYNrxy

Σ−ΣΣ−Σ

ΣΣ−Σ
= 

 

rxy = koefisien korelasi antara variabel X dan variable Y 

X = Nilai variabel X (pengaruh komunikasi antara guru dengan 

siswa) 

Y  = nilai variabel Y (motivasi belajar siswa kelas II) 

X2  = nilai variabel X yang dikuadratkan 

Y2  = nilai variabel Y yang dikuadratkan 

N  = jumlah sampel yang menjadi obyek peneliti.  

Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan valit atau tidak, 

maka “r” yang telah diperoleh ( r hitung  ) dikonsultasikan dengan r tabel product 



  

moment dengan staraf signifikan 5%. Apabila r hitung  ≥ r tabel  maka instrumen 

dikatakan valid dan apabila r hitung ≤ r tabel, maka instrumen dikatakan tidak 

valid dan tidak layak digunakan untuk mengambil data. 

Tabel 3.3 

 Hasil analisis uji validitas instrumen penelitian  

No r hitung r tabel Kriteria 

 1 0,670 0,444 Valid 

2 0,571 0,444 Valid 

3 0,798 0,444 Valid 

4 0,597 0,444 Valid 

5 0,485 0,444 Valid 

6 0.736 0,444 Valid 

7 0,804 0,444 Valid 

8 0,212 0,444 Tidak valid 

9 0,585 0,444 Valid 

10 0,734 0,444 Valid 

11 0,712 0,444 Valid 

12 0,849 0,444 Valid 

13 0,649 0,444 Valid 

14 0,536 0,444 Valid 

15 0,528 0,444 Valid 

16 0,366 0,444 Tidak valid 

17 0,796 0,444 Valid 

18 0,534 0,444 Valid 

19 0,173 0,444 Tidak valid 

20 0,600 0,444 Valid 

21 0,730 0,444 Valid 

22 0,626 0,444 Valid 

23 0,767 0,444 Valid 
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No r hitung r tabel Kriteria 

24 0,626 0,444 Valid 

25 0,734 0,444 Valid 

26 0,749 0,444 Valid 

27 0,684 0,444 Valid 

28 0,373 0,444 Tidak valid 

28 0,535 0,444 Valid 

30 0,631 0,444 Valid 

31 0,295 0,444 Tidak valid 

32 0,612 0,444 Valid 

33 0,720 0,444 Valid 

34 0,752 0,444 Valid 

35 0,805 0,444 Valid 

36 0.654 0,444 Valid 

37 0,563 0,444 Valid 

38 0,691 0,444 Valid 

39 0,444 0,444 Valid 

40 0,791 0,444 Valid 

41 0,472 0,444 Valid  

42 0,569 0,444 Valid 

43 0,123 0,444 Tidak valid 

44 0,657 0,444 Valid 

45 0,744 0,444 Valid 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan SPSS for windos relies 12,0 

diperoleh nilai r xy untuk setiap item peranyaan mempunyai nalai lebih besar 

dari pada 0,444 dengan nalai N = 20, dan taraf signifikan alpha 5% yang 

berarti valit, kecuali item pertanyaan nomor 8, 16, 19, 28, 31, 43 yang tidak 

valid, karena memiliki nalai rxy lebih kecil dari r tabel (0,444). Untuk item 

pertanyaan yang tidak valid dapat digunakan sebagai data penelitian jadi 
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dalam penelitian ini hanya digunakan 39 butir soal sedangkan 6 butir telah 

terwakili dalam 39 butir soal tersebut. Adanya 6 butir soal yang tidak valid 

menyebabkan terjadinya perubahan penomoran soal angket penelitian. 

Sedangkan hasil uji validitas pada responden sesungguhnya diperoleh 

nilai rxy untuk setiap item pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari r tabel 

(0,254) dengan nilai N = 20 dan taraf signifikan 5%. Sehingga dikatakan, 

item pertanyaan pada angket tersebut valid. 

 

3.4.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dipergunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen dipergunakan rumus Alpa: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ Σ
−

− totS
xS

k
k

2

2

1
1

α =  

Keterangan : 

α =  koefisien reliabilitas Alpha 

k =  banyaknya item 

S2x =  varians butir soal 

S2 tot =  varians skor total 

Untuk memperoleh varians butir dicari terlebih dahulu setiap butir,    

kemudian dijumlahkan. Rumus yang digunakan untuk mencari varians adalah  

σ b = 2

( )

N
N
X

X∑ ∑−
2

2
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Keterangan :  

σ b   = Varians tiap butir  2

X        =  Jumlah skor  

 N        =  jumlah responden  

               ( Arikunto, 2002 : 171 ) 

Tabel 3.4: Rangkuman Hasil Uji Reliabilitas Instrumen (Angket) Penelitian 

No. Variabel Penelitian Jumlah 
Item 

Koefisien Korelasi 
Hasil Analisis 

Keterangan 

1. Kemampuan guru 
dalam berkomunikasi 

14 0.886 Reliable 

2. Pengelolan kelas 24 0.812 Reliable 
3. Motivasi belajar siswa 24 0.898 Reliable 

Hasil uji instrumen 20 responden diperoleh nilai r 11 untuk angket 

kemampuan guru dalam komunikasi sebesar 0,886 dan untuk angket 

pengelolaan kelas sebesar 0,812 nilai koefisien tersebut lebih besar dari pada 

r tabel = 0,444 yang berarti keduanya instrumen tersebut reliabel, berdasarkan 

hasil SPSS release 12,0 untuk sampel uji coba sebanyak 20 responden 

menunjukkan nilai cronbach’s Alpha untuk angket kemampuan guru dalam 

komunikasi sebesar 0,886 dan untuk pengelolaan kelas sebesar 0,812 

sehingga cronbach’s Alpha >0.60 (Nunnally 1969 dalam Ghozali 2001: 133) 

dan dapat digunakan sebagai penelitian. 

Sedangkan hasil uji pada responden sesungguhnya, diperoleh angka 

alpha untuk variabel kemampuan guru dalam komunikasi sebesar 0,886 dan 

variabel pengelolaan kelas sebesar 0,812 dan N = 95 nilai tersebut > 0,60 

maka angket tersebut reliabel. 
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3.5. Uji Pilot Tes 

Pilot tes digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas instrumen 

penelitian. Sebelum angket disebarkan pada responden sesungguhnya, 

terlebih dahulu dilakukan uji coba instrumen (Pilot Tes) pada beberapa 

responden sebagai sampel. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan 

pertanyaan yang tidak relevan, mengevaluasi apakah pertanyaan mudah 

dimengerti oleh responden atau tidak, menentukan apakah urutan-urutan 

pertanyaan perlu diubah atau tidak, dan untuk mengetahui lamanya pengisian 

angket.  (Tika, 2006:59) 

 

3.6.  Analisis Data 

Penelitian ini data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 

beberapa metode analisis data yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

 

3.6.1.  Metode Deskriptif Presentase  

Analisis ini untuk mendeskrepsikan kemampuan berkomunikasi dan 

pengelolaan kelas guru, dan motivasi belajar sebagai variabel terikat. 

Dalam analisis deskriptif ini, perhitungan yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat persentase skor jawaban dari masing–masing siswa yang 

diambil sampel ditulis dengan rumus sebagai berikut :  

Persentase skor ( % ) = 
N
n x 100% 

Keterangan :  
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n  = Jumlah skor jawaban responden yang diperoleh 

N = jumlah skor jawaban ideal          

 (Ali, 1993 : 184 ) 

Langkah-langkah yang tempuh dalam menggunakan teknik analisis 

data adalah sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan angket dan memeriksa kelengkapanya 

b. Mengubah skor kualitatif menjadi skor kuantitatif dengan cara : 

1. Jawaban selalu diberi skor 5  

2. Jawaban sering diberi skor 4 

3. Jawaban kadang-kadang diberi skor 3 

4. Jawaban jarang diberi skor 2 

5. Jawaban tidak pernah diberi skor 1 

c. Membuat tabulasi data 

d. Memusatkan data kedalam rumus deskriptif presentase 

e. Hasil yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel katergori 

Untuk menentukan kategori atau jenis deskriptif presentasi yang 

peroleh masing-masing indikator dalam variabel, dari perhitungan deskriptif 

presentase kemudian ditafsirkan kedalam kalimat. 

Cara menentukan tingkat kriteria adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan angka presentase tertinggi 

 %100
maksimalskor 
maksimalskor 

Χ  

100%x 
5
5 = 100% 
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b. Menentukan angka presentasi terendah 

   %100
maksimalskor 
minimalskor 

Χ  

100%x 
5
1 = 20%   

c. Rentang presentase = 100% - 20% = 80% 

d. Interval kelas presentase 80% : 5 = 16% 

untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, selanjutnya sekor yang 

diperoleh (dalam % ) dengan analisis diskripitif presentase dikonsultasikan 

dengan tabel kriteria 

Tabel 3.5 Kriteria Analisis Diskriptif Presentase 
No Prosentase Kemampuan 

berkomunikasi 
Pengelolaan 

kelas 
Motivasi 
belajar 

1    85%≤Skor≤ 100% Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 
2 69%≤Skor≤ 84% Tinggi Tinggi Tinggi 
3 53%≤Skor≤ 68% Sedang Sedang Sedang 
4 37%≤Skor≤ 52% Rendah Rendah Rendah 
5 20%≤Skor≤ 35% Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

 

3.6.2.  Uji Asumsi Klasik 

Sehubungan dengan pemakaian metode regresi berganda, maka untuk 

menghindari pelanggaran asumsi-asumsi klasik, maka model-model asumsi 

klasik harus diuji. Model asumsi klasik tersebut adalah : 

a) Uji  Normalitas 

  Uji normalitas data digunakan untuk menguji data yang diperoleh 

terdistribusi normal, maka dalam pengujian hipotesis penelitian ini dapat 

digunakan untuk analisis regresi. Uji normalitas data ini menggunakan one 

sample kolmogorov-smirnov Test yaitu dengan membandingka hasil Asymp. 
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Sig.dua variabel dengan taraf signifikansi 5% atau derajat kepercayaan 95%. 

Jika Asymp. sig. dua variabel > 0,05 mata data berdistribusi normal. 

Jika Asymp. Sig. Dua variabel < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. 

b) Uji Multikolineritas 

Multikolinearitas artinya antara variabel independen/bebas yang 

terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna. (Algifari, 

2000:84).  

 Menurut Ghozali dalam setiawan (2006:180) uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi 

kolinearitas dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel dan apabila 

korelasinya signifikan maka antar variabel tersebut terjadi multikolinearitas. 

 Dalam pengujian menggunakan program SPSS ditunjukkan dengan 

hasil pada nilai tolerance. Apabila hasil perhitungan nilai tolerance 

menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance 

kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen 

yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai variance inflation factor 

(VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel yang 

memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

multikolinearitas variabel independen dalam model regresi. (Ghozali, 

2001:93) 

c) Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
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regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke-

pengamatan yang lain. Jika variance satu pengamatan ke-pengamatan lain 

berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi 

ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID 

dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya) yang telah disudentized. 

Apabila dari grafik scatter plot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak 

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi 

yang digunakan. 

       (Ghozali, 2005:105-107)  

 

3.6.3. Analisis Regresi  

     Analisis regresi dilakukan untuk membuat model matematika yang 

dapat menunjukkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi liniear ganda (dua 

predictor). Analisis regresi ganda dipergunakan untuk membuat model 

matematika antara X1 dan X2 secara bersama dengan Y. Bentuk umum 

regresi dangan dua variabel bebas adalah sebagai berikut:  

  =Ŷ 2211 xbxba ++  
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 Dimana :  Y  = Variabel hasil belajar siswa  

                              = Konstanta yang merupakan intersep garis regresi antara X     

dan Y 

a

   = Koefisien peubah bebas X1 terhadap Y 1b

                       = Koefisien peubah bebas X2 terhadap Y 2b

( Sudjana, 2002 : 348 ) 

 

3.6.4. Analisis Uji Hipotesis  

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kelancaran komunikasi dan 

pengelolaa kelas terhadap motivasi belajar siswa.  

 

3.6.4.1 Uji F 

Adalah untuk menguji hipotesis yang berbunyi Y berhubungan dengan 

X1, Y berhubungan dengan X2 , dan Y berhubungan dengan X1 dan X2  

secara bersama-sama. Untuk ini  diuji signifikansinya melalui uji F sebagai 

berikut : 

1). Merumuskan hipotesis statistik 

              (a). 0: 210 == ββH   

 (b). 1: βaH  atau 02 ≠β  

2). Rumus yang digunakan : 

       ( )1/
/

−−
=

knJK
KJK

F
res

reg  

   Keterangan : 
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      F         = Harga F garis regresi 

       = Jumlah kudrat regresi regJK

        = Jumlah kuadrat residu resJK

       K        = Jumlah variabel prediktor 

                n          = Jumlah responden 

                1          = Angka konstan  

      ( Sudjana, 2002 : 355 )  

 3). Kaidah Pengambilan keputusan 

      (a). Jika nilai   maka  ditolak                      tabelhitung FF > 0H

      (b). Jika nilai tabelhitung FF <  maka  diterima 0H

4). Besarnya pengaruh   terhadap Y secara simultan 21danXX

      Rumus yang digunakan : 

 
∑

=
2

2

i

reg

y
JK

R  

  ( Sudjana, 2002 : 383 ) 

 

3.6.4.2 Pengaruh  dan terhadap Y secara parsial (uji t ) 1X 2X

    Uji t dilakukan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi. Pada 

taraf signifikansi 5%, apabila dari hasil perhitungan diketahui   

maka hipotesis nol ( ) diterima dan hipotesis alternatif ( ) ditolak, hal itu 

berarti bahwa ada pengaruh yang positif atau signifikan. Dan sebaliknya, 

apabila dari hasil perhitungan diketahui 

tabelhitung tt >

0H aH

tabelhitung tt <   maka hipotesis nol ( ) 0H

 68



  

ditolak dan hipotesis alternatif    ( ) diterima, hal itu berarti bahwa tidak ada 

pengaruh yang positif / signifikan. 

aH

1). Merumuskan hipotesis statistik 

(a). 2110 ,,0: XXiH ==β  artinya  secara parsial                          

(sendiri-sendiri) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. 

21danXX

(b). 211 ,,0: XXiH a =≠β  artinya  secara parsial  21danXX

      (sendiri-sendiri) berpengaruh secara signifikan terhadap Y.  

2). Rumus yang digunakan : 

  
ia

i

s
a

t =1  

          ( Sudjana, 2002 : 388 ) 

3). Kaidah pengambilan keputusan  

     (a). Jika nilai  maka    diterima tabelhitung tt > 0H

     (b). Jika nilai  maka    ditolak tabelhitung tt < 0H

 

3.6.4.3 Kekuatan hubungan  

  Untuk mengetahui kekuatan hubungan antara  dengan X1 , Y dengan 

X2 dan Y dengan X1 dan X2 secara bersama –sama.  

     Rumusnya adalah sebagai berikut :                   

  ( )( )2
122

2

12

11
21

2.1 rr

rrr
r

y

yy
y

−−

−
=                   
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( )( )2

12
2

12

11
1

12

1.2 rr

rrr
r

y

yy
y

−−

−
=  

( Sudjana, 2002:386 ) 

 

3.6.4.4 Analisis Koefisien Determinasi  

  Untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas X1 dan X2 

terhadap Y. Hal ini dapat diketahui dari koefisien determinan (R ). 2

Rumus yang digunakan untuk mencari R adalah sebagai berikut : 2

   R 2  = 
∑ 2

1Y
JKreg   

(Sudjana, 2002:383) 

Dengan metode-metode yang disajikan di atas diharapkan dapat 

membantu analisis dari permasalahan yang diteliti. 
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BAB IV 

  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

4.1  Hasil Penelitian 

Penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan tentang pengaruh 

kemampuan guru dalam berkomunikasi dan penglolaan kelas terhadap motivasi 

belajar mata pelajaran Akuntansi. Data diambil dengan angket dan dianalisis 

menggunakan analisis regresi ganda 

4.2  Analisis Deskriptif Persentase 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru 

dalam berkomunikasi, pengelolaan kelas dan motivasi belajar Akuntansi siswa 

kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang Tahun ajaran 2008/2009. 

Dalam pendeskripsian ini terdapat lima kriteria penilaian jawaban 

responden terhadap item pertanyaan dalam instrumen. Kriteria penilaian untuk 

variabel kemampuan guru dalam berkomunikasi adalah jawaban selalu dengan 

kriteria sangat tinggi, jawaban sering dengan kriteria tinggi, untuk jawaban kadang-

kadang dengan kriteria sedang, untuk jawaban jarang dengan kriteria rendah, dan 

untuk jawaban tidak pernah dengan kriteria  sangat rendah. Sama halnya dengan 

kriteria untuk variabel pengelolaan kelas yaitu jawaban selalu dengan kriteria 

sangat tinggi, jawaban sering dengan kriteria tinggi, untuk jawaban kadang-kadang 
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dengan kriteria sedang, untuk jawaban jarang dengan kriteria rendah, dan untuk 

jawaban tidak pernah dengan kriteria  sangat rendah. 

Variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini sesuai dengan judul 

penelitian yang meliputi kemampuan guru dalam berkomunikasi, pengelolaan kelas, 

dan motivasi belajar. Statistik deskriptif dari ketiga variabel tersebut disajikan 

dalam Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Statistik deskriptif variable penelitian 

Descriptive Statistics

95 33.00 58.00 46.0211 5.61150 31.489

95 26.00 49.00 38.3789 5.21899 27.238

95 45.00 81.00 59.8526 7.57230 57.340

95

Kemampuan Guru
dalam Berkomunikasi
Pengelolaan Kelas
Motivasi Siswa Belajar
Akuntansi
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance

 
Berdasarkan pada tabel 4.1 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian pengukuran variabel kemampuan guru dalam 

berkomunikasi dapat disimpulkan bahwa guru senantiasa berada dalam situasi 

belajar guru mengajar sebagai  fasilitator belajar, dialog atau tanya jawab antara 

guru dengan siswa, dapatnya guru dan siswa dijadikan sebagai sumber belajar, 

adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara berkesinambungan dari 

hasil yang diperoleh siswa, pemusatan perhatian kelompok: memberi tanda, 

pertanggung jawaban, pengarahan dan petunjuk yang jelas, penghentian, 

penguatan, kelancaran dan kecepatan, Modifikasi tingkah laku dalam 

pembelajaran semua sikap dimiliki oleh guru. Karena nilai 

   



 73 
 
 
 

mean>median<modus, maka distribusi data cenderung juling positif. Distribusi 

ini menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam berkomunikasi belum 

maksimal (kegiatan belajar mengajar masih cenderung didominasi oleh guru). 

2. Berdasarkan hasil pengukuran variabel pengelolaan kelas tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru mengarah pada 

Sikap tanggap: memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi 

pertanyaan, memberi reaksi terhadap gangguan dan ancaman, pengarahan dan 

petunjuk yang jelas, pendekatan pemecahan masalah, menemukan dan 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, bantuan guru terhadap 

siswa yang mengalami kesulitan belajar. Karena nilai mean>median<modus, 

maka distribusi data cenderung juling posif. Distribusi menunjukkan bahwa 

guru kurang dapat menguasai kelas. 

3. Berdasarkan hasil pengukuran variabel motivasi belajar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar siswa di SMA Negeri 8 Semarang masih belum 

stabil. Karena nilai maen>median<modus, maka distribusi data cenderung 

positif. Distribusi ini menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa belum 

mencapai peningkatan yang signifikan.  

 

4.2.1  Gambaran Umum Variabel Penelitian 

Hasil analisis deskriptif presentase dari masing-masing variabel dapat 

dijelaskan pada tabel rangkuman sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Analisis Deskriptif Presentase Variabel   
Kemampuan Komunikasi Guru dan Pengelolaan kelas 

 
Kriteria  

Variabel Sangat 
tinggi 

Tinggi Sedang Rendah Sangat 
rendah 

Kemampuan guru dalam 
berkomunikasi 
a) Guru senantiasa berada 

dalam situasi belajar Guru 
mengajar sebagai  fasilitator 
belajar. 

b) Dialog atau tanya jawab 
antara guru dengan siswa 

c) Dapatnya guru dan siswa 
dijadikan sebagai sumber 
belajar 

d) Adanya kesempatan menda 
patkan umpan balik secara 
berkesinambungan dari hasil 
yang diperoleh siswa 

e) Pemusatan perhatian kelom 
pok 

f) Modifikasi tingkah laku 

 
 
49,47% 
 
 
 
7,37% 
 
 8,42% 
 
 
56,84% 
 
 
 
16,84% 
 
36,84% 

 
 
32,63% 
 
 
 
26,32% 
 
21,05% 
 
 
32,63% 
 
 
 
51,58% 
 
32,84% 

 
 
16,84% 
 
 
 
55,79% 
 
48,42% 
 
 
  9,47% 
 
 
 
21,05% 
 
27,37% 

 
 
 1,05% 
 
 
 
  9,47% 
 
20,00% 
 
 
  1,05% 
 
 
 
10.53% 
 
  3,16% 

 
 
0,00% 
 
 
 
1,05% 
 
2,11% 
 
 
0,00% 
 
 
 
0,00% 
 
0,00% 

Rata-Rata 24,41% 61,65% 14,47% 0,00% 0,00% 
Pengelolaan Kelas 
a) Sikap tanggap memandang 

secara seksama, gerak 
mendekati, memberi perta 
nyaan, memberi reaksi ter 
hadap gangguan dan anca 
man. 

b) Pengarahan dan petunjuk 
yang jelas 

c) Pendekatan pemecahan ma 
salah 

d) Menemukan dan meme 
cahkan tingkah laku yang 
menimbulkan masalah 

e) Bantuan guru terhadap sis 
wa yang mengalami 
kesulitan belajar. 

 
13.68% 
 
 
 
 
 
38.95% 
 
25,26% 
 
60,00% 
 
 
34,74% 

 
51,58% 
 
 
 
 
 
46,32% 
 
50,53% 
 
23,16% 
 
 
33,68% 

 
17,89% 
 
 
 
 
 
 6,32% 
 
14,74% 
 
15,79% 
 
 
29,47% 

 
14,74% 
 
 
 
 
 
 8,42% 
 
 9,47% 
 
 1,05% 
 
 
 2,11% 

 
2,11% 
 
 
 
 
 
0,00% 
 
0,00% 
 
0,00% 
 
 
0,00% 
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Kriteria Variabel 
Sangat 
tinggi 

Tinggi Sedang Rendah Sangat 
rendah 

Rata-Rata 25,26% 45,26% 27,37%  2,11% 0,00% 
Motivasi Belajar 
a) Rajin dan tekun belajar 
b) Masuk sekolah dan 

mengikuti pelajaran 
c) Mengerjakan tugas-tugas 

(RP) 
d) Semangat belajar dirumah 

dan di sekolah 

 
  2,11% 
 
45,26% 
 
51,58% 
 
  9,47% 

 
11,58% 
 
50,53% 
 
37,89% 
 
20,00% 

 
64,21% 
 
  4,21% 
 
  9,47% 
 
52,56% 

 
15,79% 
 
  0,00% 
 
  1,05% 
 
17.89% 

 
6,32% 
 
0,00% 
 
0,00% 
 
0.00% 

Rata –Rata   6,32% 57,74% 38,95% 0,00% 0,00% 
 

4.2.1.1 Analisis Deskriptif Kemampuan Guru Dalam Berkomunikasi 

Gambaran tentang kemampuan komunikasi guru mata pelajaran 

akuntansi kelas XI IPS di SMA Negeri 8 Semarang tahun ajara 2007/2008 

berdasarkan jawaban angket dari masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel 4.3 sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Kemampuan Berkomunikasi Guru 

No Kriteri Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 23 24,21% 
2 Tinggi 58 61,05% 
3 Sedang 15 14,74% 
4 Rendah  0   0,00% 
5 Sangat rendah  0   0,00% 

 Jumlah 95 100,00% 
Bedasarkan pada tabel 4.3 sebagian besar siswa menyatakan bahwa 

kemampuan komunikasi guru termasuk dalam kategori tinggi 61,05%, 

selebihnya yaitu 24,21%, menyatakan dalam kategori sangat tinggi, dan hanya 

14,74% siswa yang menyatakan bahwa komunikasi guru termasuk kategori 
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sedang. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang 

dilakukan guru dengan siswa tinggi. Lebih jelasnya gambaran tentang 

kemampuan komunikasi guru mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS di SMA 

Negeri 8 Semarang tersebut dapat dideskripsikan dari tiap-tiap indikator yang 

tediri dari guru senantiasa berada dalam situasi belajar guru mengajar sebagai  

fasilitator belajar, dialog atau tanya jawab antara guru dengan siswa, dapatnya 

guru dan siswa dijadikan sebagai sumber belajar, adanya kesempatan 

mendapatkan umpan balik secara berkesinambungan dari hasil yang diperoleh 

siswa, pemusatan perhatian kelompok, modifikasi tingkah laku sebagai berikut 

ini : 

1. Guru senantiasa berada dalam situasi belajar megajar sebagai 

fasilitator 

Guru senantiasa bearada dalam situasi belajar mengajar sebagai 

fasilitator belajar akuntansi dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut  

Tabel 4.4  Distribusi frekuensi guru senantiasa bearada dalam situasi belajar 
mengajar sebagai fasilitator belajar 

 
No Kriteri Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 47 49,47% 
2 Tinggi 31 32,63% 
3 Sedang 16 16,84% 
4 Rendah 1 1,05% 
5 Sangat rendah 0 0,00% 

 Jumlah 95 100,00% 
Terlihat pada tabel 4.4 ternyata sebagian besar siswa yaitu 49,47% 

menyatakan bahwa guru mata pelajaran akuntansi kelas XI IPS di SMAN 8 
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Semarang telah senantiasa berada dalam situasi belajar mengajar sebagai 

fasilitator belajar dalam kategori sangat tinggi, selebihnya yaitu 32,63% 

meyatakan dalam kategori tinggi,   16,84% siswa menyatakan dalam kategori 

sedang dan hanya 1,05% siswa yang menyatakan dalam kategori rendah. Hal ini 

menunjukan bahwa guru mampu secara maksimal menjadi fasilitator balajar. 

2. Dialog atau tanya jawab guru dengan siswa 

Data tentang dialog atau Tanya jawab guru dengan siswa lebih lanjut 

dapat dilihat dalam distribusi frekuensi pada tabel 4.5 

Tabel 4.5 Distribusi frekuensi dialog atau tanya jawab guru dengan siswa 

No Kriteri Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi  7  7,37% 
2 Tinggi 25 26,32% 
3 Sedang 53 55,79% 
4 Rendah  9  9,47% 
5 Sangat rendah  1  1,05% 
 Jumlah 95 100,00% 

Terlihat pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

menyatakan dialog atau tanya jawab guru dengan siswa dalam pelajaran 

akuntansi kelas XI IPS di SMA Negeri 8 Semarang saat pembelajaran masuk 

dalam kategori sedang (55,79%), selebihnya yaitu 26,32% menyatakan  dalam 

kategori tinggi, 9,47% siswa menyatakan dalam kategori rendah, 7,37% siswa 

menyatakan dalam kategori sangat tinggi, dan hanya 1,05% siswa yang 

menyatakan dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa guru 

dalam mengajar tidak selalu memberikan dialog atau tanya jawab dengan siswa.  
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3. Dapatnya guru dan siswa dijadikan sebagai sumber belajar 

Data tentang dapatnya guru dan siswa dijadikan sebagai sumber belajar  

lebih lanjut dapat dilihat dalam distrbusi frekuensi pada tebel 4.6 

Tabel 4.6 Dapatnya guru dan siswa dijadikan sebagai sumber belajar 

No Kriteri Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi  8  8,42% 
2 Tinggi 20 21,05% 
3 Sedang 46 48,42% 
4 Rendah 19 20,00% 
5 Sangat rendah  2  2,11% 
 Jumlah 95 100,00% 

 Terlihat pada tabel 4.6 diatas menunjukan bahwa sebagian besar siswa 

yaitu 48,42% menyatakan bahwa siswa dan guru mata pelajaran akuntansi kelas 

XI IPS di SMA N 8 Semarang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dalam 

kategori sedang, selebihnya 21,05% menyatakan dalam kategori tinggi, 20,00% 

menyatakan dalam kategori rendah, 8,42% menyatakan dalam kategori sangat 

tinggi, dan  selebihnya 2,11% menyatakan dalam kategori sangat rendah. Hal ini 

menunjukkan  guru dan siswa belum sepenuhnya  dijadikan sebagai sumber 

belajar 

4. Adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara 

berkesinambungan dari hasil yang diperoleh siswa 

Data tentang adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara 

berkesinambungan dari hasil yang diperoleh siswa dapat dilihat dalam distribusi 

frekuensi pada tabel 4.7 
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Tabel 4.7 Distribusi frekuensi adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara 
berkesinambungan dari hasil yang diperoleh siswa 

 
No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 54 56,84% 
2 Tinggi 31 32,63% 
3 Sedang  9  9,47% 
4 Rendah  1  1,05% 
5 Sangat rendah  0  0,00% 

 Jumlah 95 100,00% 
 

Terlihat pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

yaitu 56,84% menyatakan bahwa guru telah memberikan  kesempatan 

mendapatkan umpan balik secara berkesinambungan dari hasil yang diperoleh 

siswa dalam kategori sangat tinggi, selebihnya yaitu 32,63% menyatakan dalam 

kategori tinggi, 9,47 menyatakan dalam kategori sedang, dan hanya 1,05% yang 

menyatakan dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah 

secara maksimal memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang 

materi yang belum jelas setelah guru selesai menerangkan materi pelajaran. 

Disini guru selalu membantu tiap siswa yang mengalami kesulitan. Guru juga 

memberikan waktu yang cukup bagi siswa yang ingin bertanya. Bahkan guru 

selalu menerangkan kembali jika siswa ada yang kurang jelas terhadap materi 

yang disampaikan. 

5. Pemusatan perhatian kelompok  

Data tentang adanya pemusatan perhatian kelompok  dapat dilihat dalam 

distribusi frekuensi pada tabel 4.8 berikut ini : 
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Tabel 4.8 : Distribusi frekuensi pemusatan perhatian kelompok : memberi      
tanda, pertanggung jawaban,  pengarahan dan petunjuk yang jelas, 
pengertian, penguatan, kelancaran dan kecepatan 

 
No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 16 16,84% 
2 Tinggi 49 51,58% 
3 Sedang 20 21,05% 
4 Rendah 10 10,53% 
5 Sangat rendah  0   0,00% 

 Jumlah 95 100,00% 
Terlihat pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

yaitu 56,84% menyatakan bahwa sikap guru dalm pemusatan perhatian 

kelompok : memberi tanda, pertanggung jawaban,  pengarahan dan petunjuk 

yang jelas, pengertian, penguatan, kelancaran dan kecepatan dalam kategori 

tinggi, selebihnya yaitu 21,05% menyatakan dalam kategori sedang, 16,84% 

menyatakan dalam kategori sangat tinggi, dan hanya 10,53% yang menyatakan 

dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah secara 

maksimal memberikan perhatian kepada siswa saat pelajaran berlangsung. 

6. Modifikasi tingkah laku 

Data tentang adanya modifikasi tingkah laku dapat dilihat dalam 

distribusi frekuensi pada tabel 4.9 

Tabel 4.9 : Distribusi frekuensi modifikasi tingkah laku 

No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 35 36,84% 
2 Tinggi 31 32.63% 
3 Sedang 26 27,37% 
4 Rendah 3 3,16% 
5 Sangat rendah 0 0,00% 

 Jumlah 95 100,00% 
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Terlihat pada tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

yaitu 36,84% menyatakan bahwa sikap guru dalam memodifikasi tingkah laku 

termasuk dalam kategori sangat tinggi, 32,63% menyatakan dalam kategori 

tinngi, 27,37% menyatakan dalam kategori sedang, dan hanya 3,16% yang 

menyatakan dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah 

secara maksimal memodifikasi tingkah laku untuk menghindari kebosenan. 

 

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Pengelolaan Kelas  

Gambara tentang pengelolaan kelas yang dilakukan guru mata pelajaran 

akuntansi kelas XI IPS  SMA N 8 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 

berdasarkan jawaban angket dari masing-masing siswa diperoleh hasil seperti 

terangkum pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 distribusi frekuensi pengelolaan kelas 

No Kriteri Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 24 25,26% 
2 Tinggi 43 45,26% 
3 Sedang 26 27,37% 
4 Rendah   2   2,11% 
5 Sangat rendah   0   0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 

 
Terlihat pada tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa sebagaian besar 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 Semarang menyatakan bahwa pengelolaan 

kelas yang dilakukan guru termasuk dalam kategori tinggi (yaitu 43 siswa atau 

45,26%), selebihnya yaitu 27,37% atau 26 siswa menyatakan dalam kategori 
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sedang,25,26% atau 24 siswa menyatakan dalam kategori sangat tinggi, 2,11% 

atau 2 siswa menyatakan dalam kategori sangat rendah, dan tidak ada siswa 

yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru termasuk 

dalam kategori sangat rendah (0%). Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru pada saat 

pembelajan akuntansi pada siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 8 Semarang 

sudah tinggi (baik). 

Gambaran mengenai pengelolaan kelas yang dilakukan guru akuntansi  

dapat dideskripsikan dari tiap-tiap indikator yang terdiri dari sikap tanggap : 

memandang secara seksama, gerak mendekati, memberi pertanyaan, memberi 

reaksi terhadap penggunaan dan ancaman, pengarahan dan petunjuk yang jelas, 

pendekatan pemecahan masalah, menemukan dan memecahkan tingkah laku 

yang menimbulkan masalah, bantuan guru terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan belajar, lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut ini : 

1. sikap tanggap : memandang secara seksama, gerak mendekati, 

memberi pertanyaan, memberi reaksi terhadap penggunaan dan 

ancaman 

Data tentang sikap sikap tanggap : memandang secara seksama, gerak 

mendekati, memberi pertanyaan, memberi reaksi terhadap penggunaan dan 

ancaman dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi pada tebel 4.11 berikut 

ini: 
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Tabel 4.11 Distribusi frekuensi sikap tanggap : memandang secara seksama, 
gerak mendekati, memberi pertanyaan, memberi reaksi terhadap 
penggunaan dan ancaman 

 
No Kriteri Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 13 13,68% 
2 Tinggi 49 51,58% 
3 Sedang 17 17,89% 
4 Rendah 14 14,74% 
5 Sangat rendah 2 2,11% 
 Jumlah 95 100,00% 

Terlihat pada tabel 4.11 ternyata sebanyak 51,58% atau 49 siswa 

menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam menunjukkan 

sikap tanggap termasuk dalam kategori tinggi, dan selebihnya yaitu 17,89% 

atau 17 siswa menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam 

menunjukkan sikap tanggap masuk dalam kateori sedang,14,74% atau 14 

siswamenyatakan dalam kategori rendah, 13,68% atau 13 siswa menyatakan 

dalam kategori sangat tinggi,dan 2,11% atau 2 siswa juga menyatakan dalam 

kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa  sikap tangap guru sudah 

termasuk tinggi (baik). Ini terlihat dari sikap guru yang selalu memperhatikan 

gerak-gerik siswa selama proses belajar berlangsung, tidak hanya itu saja guru 

juga menegur setiap siswa yang tidak bersemangat dalam menerima pelajaran. 

Selain itu guru juga menjaga kontak pandang secara langsung dengan siswa 

dengan tidak memandangi siswa secara terus menerus. 

2. Pengarahan dan petunjuk yang jelas 

Data tentang Pengarahan dan petunjuk yang jelas dapat dilihat dalam 

tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.12 berikut ini : 
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Tabel 4.12 distribusi frekuensi pengarahan dan petunjuk yang jelas 

No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 37 38,95% 
2 Tinggi 44 46,32% 
3 Sedang   6   6,32% 
4 Rendah   8   8,42% 
5 Sangat rendah   0   0,00% 

 Jumlah 95 100,00% 
Terlihat pada tabel 4.12 diatas sebanyak 46,32% atau 44 siswa 

menyatakan bahwa pemberian perhatian secara visual maupun verbal yang 

diberikan oleh guru termasuk dalam kategori tinggi, dan selebihnya yaitu 

38,95% atau 37 siswa menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan 

guru dalam pemberian perhatian secara verbal maupun visual masuk dalam 

kateori sangat tinggi,8,42% atau 8 siswa menyatakan dalam kategori rendah, 

6,32% atau 6 siswa menyatakan dalam kategori sedang, dan tidak ada siswa 

yang menyatakan dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa  

pemberian perhatian secara visual maupun verbal sudah termasuk tinggi. 

3. Pendekatan pemecahan masalah 

Data tentang Pendekatan pemecahan masalah dapat dilihat pada tabel 

distribusi frekuensi pada tabel 4.13 berikut ini : 

Tabel 4.13 distribusi frekuensi Pendekatan pemecahan masalah 

No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 24 25,26% 
2 Tinggi 48 50,53% 
3 Sedang 14 14,74% 
4 Rendah   9   9,47% 
5 Sangat rendah   0   0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 
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Terlihat pada tabel 4.13 diatas sebanyak 50,53% atau 48 siswa 

menyatakan bahwa pendekatan pemecahan masalah yang diberikan oleh guru 

termasuk dalam kategori tinggi, dan selebihnya yaitu 25,26%% atau 24 siswa 

menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam pendekatan 

pemecahan masalah termasuk dalam kateori sangat tinggi, 14,74% atau 14 

siswa menyatakan dalam kategori sedang, 9,47% atau 9 siswa menyatakan 

dalam kategori rendah, dan tidak ada siswa yang menyatakan dalam kategori 

sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa guru sudah cukup maksimal dalam 

memberikan pendekatan pemecahan masalah. 

4. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah 

Data tentang Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi pada tabel 

4.14 berikut ini : 

Tabel 4.14 Distribusi frekuensi Menemukan dan memecahkan tingkah 
laku yang menimbulkan masalah 

 
No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 57 60,00% 
2 Tinggi 22 23,16% 
3 Sedang 15 15,79% 
4 Rendah  1   1,05% 
5 Sangat rendah  0   0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 

Terlihat pada tabel 4.14 diatas sebanyak 60,00% atau 57 siswa 

menyatakan bahwa sikap guru dalam menemukan dan memecahkan tingkah 
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laku yang menimbulkan masalah termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan 

selebihnya yaitu 23,16%% atau 22 siswa menyatakan bahwa sikap guru dalam 

menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah  masuk 

dalam kateori tinggi, 15,79% atau 15 siswa menyatakan dalam kategori sedang, 

1,05% atau 1 siswa menyatakan dalam kategori rendah, dan tidak ada siswa 

yang menyatakan dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

guru sudah maksimal dalam menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah selama proses belajar mengajar berlangsung. 

5. Bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar 

Data tentang Bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan 

belajar dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.15 berikut ini 

Tabel 4.15 Distribusi frekuensi Bantuan guru terhadap siswa yang mengalami 
kesulitan belajar. 

 
No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 33 34,74% 
2 Tinggi 32 33,68% 
3 Sedang 28 29,47% 
4 Rendah   2   2,11% 
5 Sangat rendah   0   0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 

Terlihat pada tabel 4.15 diatas sebanyak 34,74% atau 33 siswa 

menyatakan bahwa bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan 

belajar diberikan termasuk dalam kategori sangat tinggi, dan selebihnya yaitu 

33,68% atau 32 siswa menyatakan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan 

guru dalam memberi bantuan terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar 
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masuk dalam kategori tinggi, 29,47% atau 28 siswa menyatakan dalam kategori 

sedang, 2,11% atau 2 siswa menyatakan dalam kategori rendah, dan tidak ada 

siswa yang menyatakan dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan 

bahwa  guru selalu memberiakan bantuan bila siswa mengalami kesulitan dan 

menjelaskan kembali materi yang belum jelas. 

 

4.2.1.3 Analisis Deskriptif Motivasi Belajar Siswa 

Gambara tentang motivasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi 

kelas XI IPS  SMA N 8 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 berdasarkan 

jawaban angket dari masing-masing siswa diperoleh hasil seperti terangkum 

pada tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 distribusi frekuensi motivasi belajar siswa 

No Kriteri Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi  6  6,32% 
2 Tinggi 52 54,74% 
3 Sedang 37 38,95% 
4 Rendah   0   0,00% 
5 Sangat rendah   0   0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 

Terlihat pada tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa sebagaian besar 

siswa kelas XI IPS SMA Negeri 8 Semarang menyatakan bahwa motivasi 

belajar siswa termasuk dalam kategori tinggi (yaitu 52 siswa atau 54,74%), 

selebihnya yaitu 38,95% atau 37 siswa menyatakan dalam kategori sedang, 

6,32% atau 6 siswa menyatakan dalam kategori sangat tinggi, dan tidak ada 

siswa yang menyatakan bahwa motivasi belajar tergolong dalam kategori 
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rendah dan sangat rendah (0%). Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa motivasi belajar siswa pada mata pembelajan akuntansi pada siswa kelas 

XI IPS di SMA Negeri 8 Semarang sudah tinggi (baik). 

Lebih jelasnya gambaran mengenai motivasi belajar siswa untuk selalu 

rajin belajar, masuk sekolah dan mengikuti pelajaran, mengerjakan tugas-tugas 

(PR), serta semangat belajar dirumah dan disekolah dapat dilihat berikut ini : 

1. Rajin dan tekun belajar 

Data tentang sikap siswa untuk rajin dan tekun belajar terlihat pada tabel 

distribusi frekuensi pada tabel 4.17 berikut ini : 

Tabel 4.17 distribusi frekuensi rajin dan tekun belajar 
 
No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 2 2,11% 
2 Tinggi 11 11,58% 
3 Sedang 61 64,21% 
4 Rendah 15 15,79% 
5 Sangat rendah 6 6,32% 
 Jumlah 95 100,00% 

Terlihat pada tabel 4.17 diatas sebanyak 64,21% atau 61 siswa 

menyatakan bahwa sikap siswa untuk rajin dan tekun belajar termasuk dalam 

kategori sedang, dan selebihnya yaitu 15,79% atau 15 siswa menyatakan bahwa 

sikap siswa untuk rajin dan tekun belajar dalam kateori sangat rendah, 11,58% 

atau 11 siswa menyatakan dalam kategori tinggi, 6,32% atau 6 siswa 

menyatakan dalam kategori sangat rendah, dan 2,11% atau 2 siswa yang 

menyatakan dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sikap 

siswa untuk selalu rajin dan tekun belajar sudah cukup baik meskipun belum 
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seluruh siswa mempunyai sikap untuk rajin dan tekun belajar. Terlihat dari 

sikap siswa yang sebagian besar sudah memiliki kesadaran pentingnya untuk 

belajar. 

2. Masuk sekolah dan mengikuti pelajaran 

Data tentang sikap siswa untuk selalu masuk sekolah dan mengikuti 

pelajaran dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.18 berikut ini: 

Tabel 4.18 distribusi frekuensi masuk sekolah dan mengikuti pelajaran 
 

No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 43 45,26% 
2 Tinggi 48 50,53% 
3 Sedang 4 4,21% 
4 Rendah 0 0,00% 
5 Sangat rendah 0 0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 

Terlihat pada tabel 4.18 diatas sebanyak 50,53% atau 48 siswa 

menyatakan bahwa sikap siswa untuk selalu masuk sekolah dan mengikuti 

pelajaran termasuk dalam kategori tinggi, dan selebihnya yaitu 45,26% atau 43 

siswa menyatakan bahwa sikap siswa untuk selalu masuk sekolah dan 

mengikuti pelajaran termasuk dalam kateori sangat tinggi, 4,21% atau 4 siswa 

menyatakan dalam kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap siswa 

untuk selalu masuk sekolah dan mengikuti pelajaran sudah maksimal.  

3. Mengerjakan Tugas-tugas (PR) 

Data tentang sikap siswa untuk menerjakan tugas-tugas (PR)dapat 

dilihat pada tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.19 berikut ini : 
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Tabel 4.19 Distribusi frekuensi mengerjakan tugas-tugas (PR) 
 

 

            Terlihat pada tabel 4.19 diatas sebanyak 51,58% atau 49 siswa 

menyatakan bahwa sikap siswa untuk mengerjakan tuga-tugas (PR) termasuk 

dalam kategori sangat tinggi, dan selebihnya yaitu 37,89% atau 36 siswa 

menyatakan bahwa  sikap siswa untuk mengerjakan tugas-tugas (PR) termasuk 

dalam kateori tinggi, 9,47% atau 9 siswa menyatakan dalam kategori sedang, 

1,05% atau 1 siswa menyatakan dalam kategori rendah, dan tidak ada siswa 

yang menyatakan dalam kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa 

sikap tanggung jawab yang dimiliki siswa sudah maksimal ini terlihat dari sikap 

siswa yang selalu mengerjakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru. 

No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 49 51,58% 
2 Tinggi 36 37,89% 
3 Sedang 9 9,47% 
4 Rendah 1 1,05% 
5 Sangat rendah 0 0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 

4. Semangat belajar dirumah dan disekolah 

Data tentang sikap siswa untuk tetap semangat belajar dirumah dan di 

sekolah dapat dilihat pada tabel distribusi frekuensi pada tabel 4.20 berikut ini : 

Tabel 4.20 Distribusi frekuensi semangat belajar dirumah dan di sekolah 
 

No Kriteria Frekuensi % 
1 Sangat Tinggi 9 9,47% 
2 Tinggi 19 20,00% 
3 Sedang 50 52,63% 
4 Rendah 17 17,89% 
5 Sangat rendah 0 0,00% 
 Jumlah 95 100,00% 
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Terlihat pada tabel 4.20 diatas sebanyak 52,63% atau 50 siswa 

menyatakan bahwa sikap siswa untuk tetap semangat belajar dirumah dan 

disekolah termasuk dalam kategori sedang, dan selebihnya yaitu 20,00% atau 

19 siswa menyatakan bahwa sikap siswa untuk tetap semangat belajar dirumah 

dan disekolah termasuk dalam kateori tinggi, 17,89% atau 17 siswa menyatakan 

dalam kategori rendah, 9,47% atau 9 siswa menyatakan dalam kategori sangat 

tinggi, dan tidak ada siswa yang menyatakan dalam kategori sangat rendah. Hal 

ini menunjukkan bahwa  semangat siswa untuk belajar belum maksimal ini 

terlihat dari sebagian siswa yang memiliki semangat belajar yang rendah. 

 

4.2.2  Uji Asunsi Klasik 

4.2.2.1 Uji Normalitas Data 

Normalitas data dilihat dari grafik normal P-Plot dengan program SPSS 

release 12,0. Apabila titik-titik mendekati garis diagonal, dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Observed Cum Prob
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Normal P-P Plot of Regression Standardized 
Residual

Dependent Variable: Motivasi Siswa Belajar Akuntansi

 

      Gambar 4.1 Normalitas P-Plot regresi 
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Terlihat bahwa itik-titik yang mendekati garis diagonal, yang berarti 

data berdistribusi normal. Uji normalitas dapat dihitung pula dengan uji One 

Sample Kolmogorof-Smirnov. Jika Asymp sig >0,05 maka data berdistribusi 

normal. Dari data hasil penelitian di atas diperoleh asymp signifikasi (2-tailed) 

untuk kemampuan berkomunikasi 0,351 dan pengelolaan kelas sebesar 0,371 > 

0,05 yang berarti data berdistribusi normal. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 4.21    

Tabel 4.21 Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

95 95 95
46.0211 38.3789 59.8526

5.61150 5.21899 7.57230

.096 .094 .065

.059 .094 .065
-.096 -.072 -.042

.931 .916 .635

.351 .371 .815

N
Mean
Std.
Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Kemampuan
Guru dalam

Berkomunika
si

Pengelola
an Kelas

Motivasi
Siswa Belajar

Akuntansi

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

yang sempurna antara variable bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi antara variable bebas. Model regresi yang bebas dari 
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multikolinieritas dapat dilihat jika nalai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance atas 

0,1. 

Terlihat pada hasil output SPSS release 12,0 nilai VIF untuk variable 

bebas sebesar 1,726 sangat jauh dari nilai tolerance 0,579 jauh di atas 0,1. Dengan 

demikian dapat disimpulkan tidak ada multikolinieritas dalam regresi. Hasil 

lengkapnya dapat terlihat pada Tabel 4.22 

Tabel 4.22 Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

.579 1.726

.579 1.726

Kemampuan Guru dalam
Berkomunikasi
Pengelolaan Kelas

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Motivasi Siswa Belajar Akuntansia. 
 

 

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Model regresi selain harus berdistribusi normal dan tidak mengandung 

multikolinieritas juga harus memenuhi syarat tidak adanya heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat dari scatter plot apabila titik-titik yang 

membentuk suatu pola tertentu yang teratur berarti mengandung 

heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila titik-titik yang terbentuk tidak teratur dan 

berada diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu vertikal, dapat disimpulkan 

bahwa regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
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Gambar 4.2 pola Scatter Plot uji heteroskedastisitas 

Terlihat pada grafik diatas ternyata titik-titik tersebar tidak teratur dan 

tidak membentuk pola yang teratur, serta berada diatas maupun dibawah angka 

nol sumbu vertical yang berarti model regresi tidak mengandung 

heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pula dari uji 

Glejser untuk menggeser nilai absolute residual terhadap variable bebas.  

Tabel 4.23 Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

18.641 5.210 3.578 .001

.349 .140 .259 2.488 .015

.655 .151 .451 4.335 .000

(Constant)
Kemampuan Guru
dalam Berkomunik
Pengelolaan Kelas

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Motivasi Siswa Belajar Akuntansia. 
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4.2.3 Analisis Regresi Berganda 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

ganda dengan variabel bebasnya kemampuan guru dalam berkomunikasi (XI) dan 

pengelolaan kelas (X2) dan sebagai variabel terikatnya adalah hasil belajar (Y). 

Dalam analisis tersebut diperoleh koefisien-koefisien regresi pembentukan 

persamaan regresi, koefisien korelasi ganda yang diuji keberartiannya dengan 

menguji uji F dan koefisien korelasi parsial yang diuji keberartiannya dengan 

menggunakan uji t. 

Tabel  4.24 : Analisis Regresi kemampuan guru dalam komunikasi dan pengelolaan   
kelas 

 
Keterangan Hasil Analisis 

Konstanta 
Koefisien regresi kemampuan komunikasi 
Koefisien regresi pengelolaan kelas  
Fhitung
R 
R2

T Kemampuan komunikasi 
T Pengelolaan kelas 
r Parsial kemampuan komunikasi 
r parsial pengelolaan kelas 

18,641 
0,349 
0,655 
33,625 
0,650 
0,422 
2,488 
4,335 
0,251 
0,412 

 
Sumber : Data setelah diolah 

Dari tabel tersebut dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = 18,641+0,349X1+0,655X2 

Setiap kenaikan komunikasi 1 point akan diikuti kenaikan motivasi 

belajar 0,349 dan setiap terjadi kenaikan pengelolaan kelas 1 point akan diikuti 

kenaikan motivasi belajar sebesar 0,655. 
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4.2.4  Uji Hipotesis 

4.2.4.1  Uji bersama-sama (simultan) 

Hasil uji bersama-sama untuk menguji terdapatnya pengaruh kemapuan 

komunikasi dan pengelolaan kelas secara bersama-sama terhadap motivasi belajar 

akuntansi dapat dilihat pada tabel 4.25 

Tabel 4.25 : Uji bersama-sama 

ANOVAb

2276.122 2 1138.061 33.625 .000a

3113.815 92 33.846
5389.937 94

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Pengelolaan Kelas, Kemampuan Guru dalam
Berkomunikasi

a. 

Dependent Variable: Motivasi Siswa Belajar Akuntansib. 
 

Terlihat dari tabel 4.25 nilai F hitung sebesar 33,625. pada taraf 

signifikansi 5% dengan dk 2 = 92 diperoleh F tabel = 8,625 nilai F hitung > F tabel 

yang berarti hipotesis 3 diterima yang mengatakan terdapat pengaruh kemampuan 

komunikasi dan pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar. 

 

4.2.4.2 Uji parsial  

Hasil regresi ganda menggunakan bantuan program SPSS release 12.0 

dapat dilihat pada tabel 4.21 terlihat nilai koefisien regresi untuk variabel 

kemampuan berkomunikasi 0,349 dan untuk variabel pengelolaan kelas sebesar 
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0,655 serta konstanta sebesar 18,641. dari perhitungan tersebut menunjukan 

bahwa setiap kenaikan komunikasi 1 point akan diikuti kenaikan motivasi belajar 

0,349 dan setiap terjadi kenaikan pengelolaan kelas 1 point akan diikuti kenaikan 

motivasi belajar sebesar 0,655. 

Tabel 4.26 : Uji parsial 

Coefficientsa

18.641 5.210 3.578 .001

.349 .140 .259 2.488 .015

.655 .151 .451 4.335 .000

(Constant)
Kemampuan Guru
dalam Berkomunik
Pengelolaan Kelas

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Motivasi Siswa Belajar Akuntansia. 
 

Koefisien-koefisien regresi tersebut diuji kebenarannya menggunakan 

uji parsial diperoleh t hitung untuk variabel kemampuan berkomunikasi sebesar 

2,488. Pada taraf signifikansi 5% dengan dk = n-k-l = 95-2-1 diperoleh t tabel = 

1,669 terlihat bahawa nilai t hitung > t tabel yang berarti hipotesis 1 yang menyatakan 

terdapat pengaruh kemampuan guru dalam komunikasi terhadap motivasi belajar 

diterima. Hasil uji parsial untuk variabel pengelolaan kelas sebesar 4,335. Pada 

taraf signifikansi 5% dengan dk = n-k-1 = 95-2-1 diperoleh t tabel = 1,669 terlihat 

bahwa nilai t hitung > t tabel yang berarti hipotesis 2 diterima yang menyatakan 

terdapat pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar 
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4.2.4.3 Besarnya kontribusi kemampuan komunikasi dan pengelolaan kelas  

terhadap motivasi belajar 

Konteribusi keampuan komunikasi dan pengelolaan kelas terhadap 

motivasi belajar dapat dilihat dari koevisien determinasi parsial maupun bersama-

sama seperti pada tabel 4.27. 

Tabel 4.27 Kontribusi kemampuan komunikasi guru dan pengelolaan kelas 
terhadap motivasi belajar. 

 
Kontribusi R R2

Kemampuan komunikasi terhadap motivasi belajar 0,251  6,3% 
Pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar 0,412 17,0% 
Kemampuan komunikasi dan pengelolaan kelas 
terhadp motivasi belajar 

0,650 42,3% 

 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial seperti pada tabel 4.27 

diperoleh koefisien regresi untuk variable kemampuan guru dalam berkomunikasi 

sebesar 0,251 dan diuji kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh thitung 2,488 

dengan nilai signifikansi  0,001.  Karena nilai signifikansi 0,001 < level of signifikan 

(0,05) dapat disimpulkan  Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Ha 

yang berbunyi ada pengaruh kemampuan guru dalam berkomunikasi terhadap 

motivasi belajar akuntansi diterima. Besarnya kontribusi kemampuan guru dalam 

berkomunikasi terhadap motivasi belajar akuntansi sebesar (0,251)2 x 100% = 6,3%. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji parsial seperti pada tabel 4.27 

diperoleh koefisien regresi untuk variabel pengelolaan kelas sebesar 0,412 dan diuji 

kebermaknaannya menggunakan uji t diperoleh thitung 4,355 dengan nilai signifikansi  
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0,000.  Karena nilai signifikansi 0,000 < level of signifikan (0,05) dapat disimpulkan  

Ha diterima. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial Ha yang berbunyi ada 

pengaruh pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar akuntansi diterima. Besarnya 

kontribusi pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar akuntansi sebesar (0,412)2 x 

100% = 17,0%. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji simultan seperti pada tabel 4.27 

diperoleh koefisien regresi untuk variabel kemampuan guru dalam berkomunikasi dan 

pengelolaan kelas sebesar 0,650 dan diuji kebermaknaannya menggunakan uji F 

diperoleh Fhitung 33,625 dengan nilai signifikansi  0,000.  Karena nilai signifikansi 

0,000 < level of signifikan (0,05) dapat disimpulkan  Ha diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara simultan Ha yang berbunyi ada pengaruh kemampuan 

guru dalam berkomunikasi dan pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar akuntansi 

diterima. Besarnya kontribusi pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar akuntansi 

sebesar (0,650)2 x 100% = 42,3%. 

  

4.3   Pembahasan  

4.3.1 Pengaruh Kemampuan Guru Dalam Berkomunikasi Terhadap 

Motivasi Belajar 

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam 

berkomunikasi berpengaruh positif terhadap motivasi belajar yaitu sebesar 6,3%.  

Menurut persepsi siswa kemampuan guru dalam berkomunikasi sudah baik karena 
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dapat meningkatkan guru mengajar sebagai  fasilitator belajar, dialog atau tanya 

jawab antara guru dengan siswa, dapatnya guru dan siswa dijadikan sebagai sumber 

belajar, adanya kesempatan mendapatkan umpan balik secara berkesinambungan 

dari hasil yang diperoleh siswa, pemusatan perhatian kelompok, modifikasi tingkah 

laku. 

Dalam proses pembelajaran guru akuntansi di SMA N 8 Semarang dapat 

berkomunikasi dengan baik. Ini terlihat guru menjadi fasilitator dalam proses 

pembelajaran  yaitu dengan cara menjaga hubungan baik dengan siswa, guru selalu 

mendampingi siswa dan memberikan tugas bila berhalangan hadir.guru juga sering 

mengadakan tanya jawab dengan siswa, selain itu guru juga sebagai sumber belajar 

dalam pemecahan masalah yang dihadapi siswa. Guru juga memberikan 

kesempatan mendapatkan umpan balik yaitu guru memberikan kesempatan untuk 

bertanya. Guru juga selalu memusatkan perhatian kepada siswa dan guru 

melakukan modifikasi tingkah laku untuk mengurangi kebosanan. 

Kemampuan guru dalam berkomunikasi merupakan salah satu variabel 

yang mempengaruhi motivasi belajar Kemampuan guru dalam berkomunikasi 

merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Edward Depari (1999:20) Komunikasi adalah proses 

penyampaian gagasan, harapan, dan pesan  yang disampaikan melalui lambang 

tertentu, mengandung  arti dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada 

penerima pesan.  

   



 101 
 
 
 

 Pernyataan tersebut, senada dengan hipotesis hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan guru 

dalam berkomunikasi dapat diterima kebenaranya dengan kontribusi 6,3%. 

 

4.3.2 Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Motivasi Belajar 

Berdasarkan analisis deskriptif menunjukkan bahwa pengelolaan kelas yang 

dipersepsikan siswa dalam kategori tinggi. Dari perolehan hasil data, maka 

pengelolaan kelas yang dilakukan guru SMA Negeri 8  Semarang yang meliputi : 

Sikap tanggap, pengarahan dan petunjuk yang jelas, pendekatan pemecahan 

masalah, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, 

bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar maka dapat 

diketahui bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan guru dalam kategori tinggi. 

Pengelolaan kelas merupakan salah satu faktor terbesar yang berpengaruh 

terhadap motivasi belajar dibandingkan dengan kemampuan guru dalam 

berkomunikasi, hal ini dikarenakan pengelolaan kelas mencakup kondisi / suasana 

yang tercipta didalam kelas yang meliputi : guru memberikan komentar terhadap 

siswa yang kurang bersemangat dalam menerima pelajaran, mendampingi siswa 

selama mengerjakan latihan, guru menegur siswa jika terjadi keributan, bantuan 

guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

Berdasarkan asumsi diatas, maka seluruh guru diwajibkan menciptakan 

suasana kelas yang harmonis dan menyenangkan. Guru diharapkan dapat 
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mendorong motivasi belajar siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Depdikbud, 

(1996:1) Pengelolaan kelas adalah segala yang diarahkan untuk mewujudkan 

suasana belajar menajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi 

siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. 

Pernyataan tersebut, senada dengan hipotesis hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh pengelolaan kelas dapat 

diterima kebenaranya dengan kontribusi 17,0%. 

 

 4.3.3 Pengaruh Kemampuan Guru Dalam Berkomunikasi dan Pengelolaan 

Kelas Terhadap Motivasi Belajar 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara bersama-sama 

kemampuan guru dalam berkomunikasi dan pengelolaan kelas terhadap motivasi 

belajar. Hal ini berarti semakin tinggi kemampuan guru dalam berkomunikasi 

menurut persepsi siswa dan semakin kondusif pengelolaan kelas yang dilakukan 

guru menimbulkan kenyamanan bagi siswa dalam menerima pelajaran.Dengan 

demikian secara tidak langsung akan berdampak pada motivasi belajar siswa yang 

semakin meningkat. Berdasarkan kontribusi kemempuan guru dalam berkomun 

ikasi dan pengelolaan kelas terhadap motivasi belajar sebesar 42,3%. Kemampuan 

guru dalam berkomunikasi dan pengelolaan kelas merupakan dua faktor yang 

saling berkesinambungan, sebab kemempuan guru dalam berkomunikasi yang 
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baik akan mendukung pengelolaan kelas dan keduanya memberikan kontribusi 

yang nyata terhadap motivasi belajar siswa. 

Berdasarkan analisis deskriptif mengenai motivasi belajar siswa SMA N 8 

Semarang diperoleh hasil 54,74% siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, 

dan hanya 38,95% siswa memiliki motivasi belajar yang sedang. Hal ini berarti 

hampir semua siswa rajin dan tekun belajar.,masuk sekolah dan mengikutu 

pelajaran, mengerjakan tugas, dan semangat belajar dirumah dan disekolah. 

Hampir semua siswa rajin dan tekun belajar ini terlihat dari siswa selalu 

membaca buku pelajaran sebelum pelajaran dimulai, siswa juga mempersiapkan 

buku pelajaran sebelum dimulai, selain itu siswa juga selalu meminjam buku yang 

tersedia diperpustaan. 

Kompetensi siswa dalam hal masuk sekolah dan mengikuti pelajaran, 

menunjukkan bahwa hampir semua siswa selalu masuk sekolah tepat waktu, 

siswa juga mengikuti pelajaran sampai selesai. Apabila guru menerangkan siswa 

juga memperhatikan dengan baik, selain itu siswa tetap senang dalam menerima 

pelajaran meskipun siswa kurang menyukai guru tersebut. 

Kompetensi siswa dalam mengerjakan tugas menunjukkan hampir semua 

siswa senang bila menerima tugas dari guru, siswa sulalu mengerjakan tugas 

meskipun tugas yang diberikan banyak, selain itu siswa selalu mengerjakan tugas 

rumah (PR) meskipun kurang bisa, dan siswa tetap mengerjakan PR disekolah 

jika lupa mengerjakan dirumah.    
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 Kompetensi siswa dalam semangat belajar dirumah dan diekolah 

menunjukka hampir semua siswa semangat dalam menerima pelajaran dirumah 

dan disekolah, ini terlihat dari siswa belajar dirumah sebelum meneri pelajaran 

disekolah, siswa juga membuat ringkasan materi untuk memudahkan dalam 

belajar, siswa juga tetap belajar didalam kelas apabila ada jam pelajaran kosong. 

Pernyataan tersebut, senada dengan hipotesis hasil penelitian yang 

menyatakan bahwa motivasi belajar siswa dipengaruhi oleh kemampuan guru 

dalam berkomunikasi dan pengelolaan kelas dapat diterima kebenaranya dengan 

kontribusi 42,3%. 

 

 

   



 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kemampuan guru dalam berkomunikasi berpengaruh terhadap motivasi 

belajar akuntansi pada siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang. 

2. Pengelolaan kelas berpengaruh terhadap motivasi belajar akuntansi pada 

siswa kelas XI IPS di SMA N 8 Semarang. 

3. Kemampuan guru dalam berkomunikasi dan pengelolaan kelas berpengaruh  

terhadap motivasi belajar  akuntansi pada siswa kelas XI IPS di SMA N 8 

Semarang. 

 

5.2 Saran 

1. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah siswa sebaiknya 

sering menjalin komunikasi dengan guru, supaya lebih mudah memecahkan 

masalah apabila siswa mengalami masalah pelajaran. Selain itu siswa 

diharapkan lebih memperhatikan guru selama proses belajar mengajar 

berlangsung, tidak membuat kekacauan didalam kelas. Karena dengan 

terciptanya suasana kelas yang tenang akan menumbuhkan motivasi belajar.  
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2. Saran yang dapat  diberikan dalam penelitian ini adalah guru diharapkan 

lebih mengefektifkan pembelajaran terutama dalam hal pengelolaan kelas 

agar proses belajar mengajar dapat berjalan kondusif serta dapat 

meningkatkan keaktifan siswa selama proses pelajaran berlangsung, 

sehingga dapat diperoleh motivasi belajar yang tinggi. 

3. Berdasarkan pada hasil penelitian komunikasi guru dan pengelolaan kelas 

hanya berkontribusi 42,3%, maka perlu diadakan penelitian lagi untuk 

mencari variabel lain yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa di 

SMA N 8 Semarang. 
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