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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan sebuah lembaga yang dirancang untuk 

pengajaran siswa/ siswi dibawah pengawasan guru. Dalam pendidikan di 

sekolah, ada alur yang searah dan sebanding antara input pendidikan, 

proses pembelajaran, dan hasil belajar (output). Dalam proses 

pembelajaran terdapat pengelolaan kelas yang bertujuan agar siswa 

mempunyai semangat dan motivasi dalam mengikuti proses 

pembelajaran.  

Pengelolaan kelas merupakan rangkaian usaha untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan orang lain dalam 

kegiatan belajar bersama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

guru berperan sebagai manajer utama dalam merencanakan, 

mengorganisasikan, mengaktualisasikan, dan melaksanakan pengawasan 

atau supervisi kelas (Karwati dan Priansa, 2014:5).Pengelolaan kelas 

yang dilakukan oleh guru merupakan tugas yang paling pokok dan 

sekaligus paling sulit yang harus dilakukan oleh guru sebagai daya tarik 

motivasi belajar siswa. Motivasi belajar dapat timbul karena faktor 

intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil dan dorongan kebutuhan 

belajar siswa dan harapan akan cita-cita. Sedangkan faktor ekstrinsiknya 

adalah adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, dan 

kegiatan belajar yang menarik (Uno, 2007:23). 

Pengelolaan kelas yang dinamis akan menjadi daya tarik tersendiri 

oleh siswa untuk memotivasi diri mereka dalam belajar. Dalam 

pengelolaan kelas yang dinamis dapat dilakukan oleh guru diantaranya 

yaitu berbagai jenis kelas, belajar bersama dalam kelompok, mengadakan 

analisis sosial, mengefektifkan papan tulis, mengefektifkan posisi tempat 

duduk siswa, mengembangkan pemetaan bahan, mengembangkan 

kemampuan bertanya, memanfaatkan perpustakaan sekolah dan 

mengatasi masalah disiplin. Pembelajaran akan lebih menyenangkan dan 
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menjadi daya tarik siswa untuk mengikuti pembelajaran ketika 

pengelolaan kelas yang dinamis dapat dikelola oleh guru secara optimal. 

Realitanya yang terjadi sekarang banyak siswa yang motivasi belajarnya 

rendah, salah satu faktornya yaitu karena pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru terlalu monoton sehingga membuat siswa merasa 

bosan dan jenuh. Bahkan tidak sedikit pula siswa malas untuk berangkat 

ke sekolah dan adapula siswa yang membolos dikarenakan mereka tidak 

tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru didalam 

maupun diluar kelas. Selain itu ketika guru tidak pandai dalam mengelola 

kelas akan mengakibatkan motivasi belajar siswa menjadi rendah 

sehingga siswa enggan untuk belajar, tidak semangat dalam menerima 

pelajaran di kelas, dan siswa cenderung akan bersikap pasif ketika dalam 

proses pembelajaran. 

Menurut Tri Joko Haryanto kepala sekolah SD Negeri Sampangan 

No. 26 secara umum di sekolah tersebut pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru untuk menarik motivasi siswa dalam belajar sudah 

optimal yaitu dibuktikan dengan adanya interaksi yang baik antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa pada saat proses pembelajaran, 

siswa tidak keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran masuk, siswa 

aktif dan terlihat tidak jenuh karena guru menggunakan alat peraga dan 

berbagai metode yang diterapkan pada saat proses pembelajaran dan 

tidak sedikit lulusan dari SD Negeri Sampangan No.26 diterima di SMP 

yang baik di kota Surakarta. Tentunya hal tersebut juga tidak mudah 

karena di SD Negeri Sampangan No. 26 merupakan sekolah Grouping 

yang berlangsung sejak awal tahun ajaran 2015/2016. Dengan adanya 

Grouping sekolah tersebut guru dalam pengelolaan kelas pun juga tidak 

mudah karena menggabungkan siswa dari dua sekolah yang mempunyai 

masing-masing karakter yang berbeda-beda. Sehingga berbagai hal harus 

dilakukan oleh guru untuk melakukan hal-hal yang membuat siswa 

menjadi semangat ketika menerima pembelajaran yang ada di kelas 

maupun diluar kelas. 

Budaya tertib juga dilakukan di SD Negeri Sampangan No. 26 yaitu 

ditandai dengan apabila ada bel berbunyi tanda masuk dan pembelajaran 
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akan dimulai lagi, sebelum anak-anak masuk ke ruang kelas mereka 

terlebih dahulu berbaris didepan kelasnya masing-masing dipimpin oleh 

ketua kelasnya dan secara bergantian masuk ke kelas secara tertib dan 

rapi. Selain itu setiap hari dilakukan apel pagi yang diikuti oleh semua 

warga sekolah yang ada di SD Negeri Sampangan No. 26. Kemudian 

dalam penggunaan fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah juga sudah 

cukup optimal, salah satu contohnya dalam mengefektifkan perpustakaan 

sekolah untuk membangkitkan minat membaca siswa yaitu dengan 

program wajib membaca di perpustakaan minimal seminggu dua kali. 

Disana juga sudah ada tenaga pustakawan yang bertugas untuk menjaga 

perpustakaan serta menghendel anak-anak ketika sedang membaca di 

perpustakaan. Kemudian setiap kelas terdapat dua papan tulis, ada yang 

whiteboard semua, ada juga yang whiteboard dan blackboard yang 

digunakan oleh guru untuk mengajar ketika proses pembelajaran di kelas, 

dan masih banyak lagi pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru 

sebagai daya tarik motivasi belajar siswa di SD Negeri Sampangan No. 

26 yangdibahas dalam penelitian ini.  

Dengan demikian dilakukan penelitian dengan judul Pengelolaan 

Kelas yang Dinamis sebagai Daya Tarik Motivasi Belajar Siswa di SD 

Negeri Sampangan No. 26 Tahun 2016. Dalam penelitian dilakukan 

wawancara dengan guru-gurunya kelas 1-5, observasi dan dokumentasi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan kelas yang dinamis di SD Negeri 

Sampangan No. 26 tahun 2016? 

2. Bagaimana motivasi belajar siswa di SD Negeri Sampangan No. 26 

tahun 2016? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan kelas yang dinamis di SD 

Negeri Sampangan No. 26 tahun 2016. 

2. Untuk mendeskripsikan motivasi belajar siswa di SD Negeri 

Sampangan No. 26 tahun 2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat menambah ilmu pengetahuan karena sudah melakukan 

penelitian secara langsung dan dapat memahami penerapan 

disiplin ilmu yang diperoleh selama studi di Perguruan Tinggi 

khususnya dalam bidang ilmu kependidikan. 

b. Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah ilmu 

pengetahuan secara umum dan wawasan yang luas khususnya 

dalam ilmu kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi 

sekolah untuk memperbaiki praktik-praktik pembelajaran guru 

agar menjadi lebih efektif dan efisien sehingga kualitas 

pembelajaran dan hasil belajar siswa meningkat. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan bagi 

guru terutama dalam mengelola kelas agar menambah daya tarik 

motivasi belajar siswa. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat berguna untuk memberikan ide-ide atau 

pemikiran supaya ada perbaikan dalam proses pembelajaran 

agar tercapai tujuan yang hendak dicapai. 

 




