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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Undang-Undang No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 

Ayat (1) Menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengembangan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat bangsa dan negara.  

Pengertian yang sederhana dan umum makna pendidikan juga dapat 

diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan menggembangkan 

potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai 

yang ada didalam masyarakat dan kebudaayan. Usaha-usaha yang dilakukan 

untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut, serta mewariskannya 

kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan 

yang terjadi dalam suatu proses pendidikan (Fuad, 2005). 

Proses pendidikan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 

mencapai kegiatan belajar mengajar yang dimana guru harus dapat mencapai 

tujuan yang dapat mengembangkan kemampuan siswa. Dan dapat mewujudkan 

suatu kegiatan belajar yang dapat memberikan kenyamanan bagi siswa sehingga 

dapat tercapai sebuah keiginan untuk belajar. Proses itulah yang disebut sebagai 

proses untuk dapat mewujudkan sebuah tujuan pendidikan. 
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Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II Pasal 3 UU RI No. 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

menggembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa , berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

Guru memiliki peranan yang sangat berat dan penting, karena guru harus 

bertanggung jawab atas terbentuknya moral siswa yang telah diamanahkan para 

orang tua atau wali untuk menciptakan anak didiknya menjadi terdidik, 

terbimbing dan terlatih jasmani dan rohaninya. Maka guru adalah seorang figur 

yang terhormat, dia menjadi ukuran dan pedoman bagi anak didiknya, ditengah 

masayarakat sebagai suri tauladan (Yamin dan Ansari, 2009). 

Usaha guru dalam menciptakan kondisi yang akan diharapkan akan efektif 

apabila : pertama, diketahui secara tepat faktor-faktor yang dapat menunjang 

terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam proses belajar mengajar, kedua 

dikenal masalah-masalah yang diperkirakan dan biasannya timbul dan dapat 

merusak iklim belajar mengajar, ketiga dikuasainya berbagai pendekatan dalam 

pengelolaan kelas dan diketauhi pula kapan dan untuk masalah mana suatu 

pendekatan digunakan (Rohani, 2004). 

Guru adalah seorang yang memiliki peranan yang penting untuk mendidik, 

membimbing dan mengarahkan siswa terhadap suatu pelajaran yang dimana siswa 

yang belum mengerti akan pelajaran menjadi mengerti dalam pelajaran. Selain itu 

tugas guru bukan hanya mendidik akan tetapi guru harus mempunyai suatu 

keterampilan dalam mengelola kelas, agar dapat terciptanya suatu kondisi kelas 
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yang diinginkan oleh guru untuk mencapai suatu proses belajar mengajar. Namun 

keterampilan mengelola kelas tidak selalu berjalan lancar, guru pasti menemui 

suatu kendala atau masalah dalam pengelolaan kelas. 

Masalah pengelolaan kelas dapat dikelompokkan menjadi dua kategori 

yaitu masalah individual dan masalah kelompok. Meskipun seringkali perbedaan 

antara perbedaan kedua kelompok itu hanya merupakan perbedaan tekanan saja, 

tindakan pengelolaan kelas seorang guru akan efektif apabila ia dapat 

mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapi, sehingga 

pada gilirannya ia dapat memilih strategi penanggulangan yang tepat pula  

(Rohani, 2004). 

Kurangnya kesatuan individu dan kelompok membuat timbulnya suatu 

permasalahan dalam pengelolaan kelas. Seringnya terjadi sebuah perbedaan 

kelompok, yang dimana guru harus memiliki suatu pemikiran atau ide untuk 

mengidentifikasi suatu masalah yang terjadi dalam pengelolaan kelas, agar dapat 

memecahkan suatu permasalahan yang tejadi dalam pengelolaan kelas tersebut. 

Dalam permasalahan lain guru juga harus dapat memberikan motivasi belajar 

kepada siswa, terutama pada pembelajaran matematika, agar siswa lebih semangat 

dalam proses belajar yang dilakukan guru dalam kelas. 

Motivasi adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi 

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

suka, maka akan beruasaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak 

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

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

kegiatan belajar (Sadirman, 2004). 

Motivasi dapat juga diartikan sebagai suatu arahan yang berupa kalimat 

ajakan yang dapat membangkitkan semangat siswa, agar siswa dapat memulai 

belajar yang lebih giat lagi. Dan dapat menumbuhkan rasa seorang siswa untuk 

terus belajar. 

Menurut Fudyartanto belajar adalah sebuah kegiatan untuk mencapai 

kepandaian atau ilmu. Usaha untuk mecapai kepandaian atau ilmu merupakan 

usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya mendapatkan ilmu atau 

kepandaian yang belum dipunyai sebelumnya. Sehingga dengan belajar itu 

manusia menjadi tahu, memahami, mengerti, dapat melaksanakan dan memiliki 

tentang sesuatu (Baharuddin & Wahyuni Esa, 2015). 

Belajar juga dapat ditampakan dalam bentuk peningkatan pengetahuan 

yang berupa tingkah laku, sikap, kebiasaan dan pemahaman daya pikir siswa. 

Dengan adanya belajar maka siswa dapat memiliki pengetauhuan baru yang 

dimana siswa belum mengerti menjadi mengerti. Untuk menciptakan suatu 

dorongan juga perlu adanya suatu perubahan tingkah laku yang dimana motivasi 

belajar juga sangat diperlukan agar pengetahuan siswa menjadi bertambah dan 

semangat dalam mengikuti proses belajar. 

Motivasi belajar adalah sebuah kemamuan belajar yang lebih giat lagi 

yang timbul dari sebuah keinginan siswa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Apalagi dalam pembelajaran matematika siswa harus banyak diberikan suatu 

motivasi agar siswa mau untuk belajar lebih giat lagi dalam pembelajaran 

matematika. 
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Pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas mental untuk memahami 

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

situasi nyata. Belajar matematika berkaitan dengan apa dan bagaimana 

menggunakannya dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah 

(Rahma dkk, 2014). 

SD Negeri Tirtomoyo 02 adalah sebuah sekolah dasar yang berada 

dikecamatan Pakis, Kabupaten Malang, tentunya guru- gurunya juga memenuhi 

kualifikasi sebagai pengajar dan pendidik yang baik, selain itu fasilitas pendidikan 

harus memadai. Berdasarkan observasi yang dilakukan dilapangan dengan 

mewawancarai Guru kelas 2B di SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis, Guru kelas 

2B menjelaskan bahwa guru memiliki strategi pengelolaan kelas yang menarik 

untuk peneliti melakukakan penelitian, dimana strategi pengelolaan kelas guru 

yang menarik adalah guru mengatur tempat duduk berdasarkan nilai siswanya. 

Misalnya siswa yang memiliki nilai dibawah rata-rata KKM siswa diminta untuk 

duduk didepan. Guru menggunakan strategi pengelolaan kelas dengan cara 

berkelompok agar proses belajar dapat bervariasi dan bertujuan agar guru dapat 

mengontrol dan mengawasi siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Guru juga 

memberikan strategi dengan cara menanamkan disiplin diri. Misalnya dengan cara 

guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang ramai dikelas pada saat 

pembelajaran berlangsung. Guru memberikan hukuman dengan cara tidak 

memperbolehkan siswa tersebut untuk pulang terlebih dahulu, guru memberikan 

tugas tambahan kepada siswa untuk dikerjakan dirumah dengan orang tua. Hal ini 

dilakukan guru bertujuan agar siswa dapat menanamkan disiplin diri untuk tidak 
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ramai didalam kelas pada saat pembelajaran berlangsung dan guru melibatkan 

siswa secara aktif dalam pembelajaran.  

Dari fakta yang ditemukan dilapangan, maka peneliti ingin melakukan 

sebuah penelitian dengan membahas strategi pengelolaan kelas. Dalam skripsi 

yang berjudul “Strategi Pengelolaan Kelas untuk Memotivasi Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Matematika di Kelas 2 SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang 

ditentukan dalam penelitian ini: 

1. Bagaimana Strategi Pengelolaan Kelas untuk Memotivasi Belajar 

Siswa pada Pembelajaran Matematika kelas 2 di SD Negeri Tirtomoyo 

02 Kec. Pakis? 

2. Apa saja hambatan dalam Strategi Pengelolaan Kelas untuk 

Memotivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika kelas 2 di 

SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis? 

3. Bagaiamana cara mengatasi hambatan Strategi Pengelolaan Kelas 

untuk Memotivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika kelas 

2 di SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis? 

  



7 
 

 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 

Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan bagaimana Strategi Pengelolaan Kelas untuk 

Memotivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika kelas 2 di 

SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis. 

2. Mendeskripsikan apa saja hambatan Strategi Pengelolaan Kelas 

untuk Memotivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran Matematika 

kelas 2 di SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis 

3. Mendeskripsikan cara mengatasi hambatan Strategi Pengelolaan 

Kelas untuk Memotivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran 

Matematika kelas 2 di SD Negeri Tirtomoyo 02 Kec. Pakis 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Manfaat secara praktis 

a. Bagi Sekolah 

Manfaat penelitian ini bagi sekolah adalah dapat menjadi informasi 

berharga bagi kepala sekolah untuk mengambil kebijakan yang 

paling tepat terhadap para guru untuk dapat menguasai, mengontrol 

kelas sesuai dengan keadaan sekolah. 

b. Bagi Guru 

Manfaat penelitian ini bagi guru adalah dapat menjadi wawasan 

tambahan untuk guru dapat mengelola kelas pada pembelajaran 
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matematika kelas 2 yang sesuai dengan situasi dan kondisi proses 

pembelajaran pada saat itu. 

c. Bagi Siswa 

Manfaat penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa, agar dapat 

belajar dengan nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran 

matematika melalui pengelolaan kelas yang diterpakan oleh guru, 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

2. Manfaat secara teoritik 

Manfaat penelitian ini dapat digunakan untuk referensi guna 

menambah wawasan terkait pengelolaan kelas yang harus dikuasai 

oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu pendidikan dan dapat tercapai tujuan pendidikan. 

 

1.5  Batasan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka perlu 

adanya pembatasan masalah, untuk memperjelas masalah yang akan diteliti serta 

agar lebih terfokus dan mendalam mengingat luasnya permasalahan yang ada. 

Dalam hal ini batasan penelitian yang akan di kaji oleh peneliti adalah: 

1. Batasan penelitian ini hanya membahas strategi pengelolaan kelas untuk 

memotivasi belajar siswa pada pembelajaran matematika materi 

mengelompokkan bangun-bangun datar dan mengenal sisi-sisi bangun datar di 

kelas 2B SD Negeri Tirtomoyo 02 kec. Pakis, Malang. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan di SD Negeri Tirtomoyo 02 kec. Pakis Kab. 

Malang. 
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1.6 Definisi Operasional 

 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran terhadap istilah yang 

digunakan maka, diberikan batasan istilah berikut: 

1. Strategi pengelolaan kelas adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru 

untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses belajar mengajar 

2. Motivasi belajar adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan suatu 

kondisi tertentu, sehingga seorang individu mau dan ingin melakukan sesuatu 

yang dapat mendukung proses belajar. 

3. Pembelajaran Matematika adalah suatu pembelajaran yang dimana mencakup 

struktur, ruang dan berbagai pola dan hasilnya dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus-rumus yang ada. 


