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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional). Dari pengertian pendidikan diatas maka 

pendidikan merupakan suatu alat atau media untuk mengubah sikap manusia 

dari yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Seperti yang kita tahu bahwa 

manusia lahir di dunia ini diibaratkan seperti kertas putih yang belum memiliki 

warna. Kertas putih yang belum memiliki warna tersebut melalui pendidikan 

maka akan banyak warna di sana. Dari warna-warna itu diharapkan akan dapat 

mempengaruhi kepribadian, pengetahuan, kemampuan siswa dari tidak tahu 

menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan dari kurang baik menjadi lebih 

baik. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Depdiknas, UU No 20 tahun 

2003). Untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut maka peran seorang guru 

sangat dibutuhkan. Salah satu peranan yang harus dioptimalkan adalah 

menumbuhkan motivasi belajar siswa. Apabila motivasi belajar siswa tinggi 

maka akan berpengaruh juga dengan hasil belajar siswa yang tinggi.  

Suprijono (Sumartono dan Normalina, 2015: 86) berpendapat hakikat 

motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang 
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belajar untuk mengadakan perubahan perilaku. Motivasi belajar adalah proses 

yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya, perilaku 

yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. 

Dorongan internal tersebut yaitu dorongan yang ada pada diri individu, seperti 

minat dan kemauan individu itu sendiri. Sedangkan dorongan eksternal yaitu 

dorongan yang berasal dari luar diri individu, seperti sarana prasarana dan 

fasilitas yang memadai, ruang kelas yang nyaman dan tidak membosankan. 

Peran guru dalam hal ini yaitu guru seharusnya dapat menumbuhkan minat dan 

kemauan siswa dalam belajar. Selain itu guru juga harus dapat mengupayakan 

dorongan eksternal tersebut tercapai yaitu salah satunya menciptakan ruang 

belajar yang nyaman dan tidak membosankan untuk siswa dalam belajar. Hal 

tersebut dapat dilakukan guru dengan cara mengelola kelas. Arikunto (Hilali, 

2012: 131) berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak 

di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran 

secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengelolaan kelas dalam 

pembelajaran sangat perlu diperhatikan agar tercapai tujuan pembelajaran. Salah 

satu bagian dari pengelolaan kelas yaitu mengatur tempat duduk siswa.   

Banyak sekolah khususnya sekolah dasar yang kurang memperhatikan 

pengaturan tempat duduk siswa. Pada umumnya di sekolah dasar model tempat 

duduk yang digunakan di kelas yaitu model tradisional. Model tradisional yaitu 

siswa duduk berpasangan dalam satu meja yang di isi dengan dua kursi. Model 

tradisional ini memiliki kelebihan yaitu kelas akan terlihat rapi dan teratur. Akan 

tetapi, model tradisional ini banyak memiliki kekurangan yaitu diantaranya, 

kurang memungkinkan guru menjangkau seluruh siswa, hanya siswa yang duduk 

dibagian depan saja yang mendapatkan perhatian penuh dari guru. Sedangkan 

siswa yang duduk di bagian belakang akan kurang mendapatkan perhatian dari 

guru, karena model tradisional tersebut menjadikan guru terbatas dalam 

melakukan mobilisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Perkins and Weiman 

(Meeks etc, 2013: 376)  argued that front row seats promote more interaction 

with the instructor and encourage participation in the class, which leads to 

higher performance. Sitting closer to the instructor also makes it easier for 
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students to see and hear the instructormakes it easier for students to see and 

hear the instructor. Inti dari  pendapat Perkins dan Weiman tersebut yaitu 

tempat duduk baris depan memberikan siswa lebih banyak interaksi dengan guru 

dan mendorong partisipasi di kelas. Tempat duduk siswa yang selalu 

menggunakan model tradisional tanpa adanya tempat duduk yang lainnya juga 

akan menyebabkan siswa jenuh dan bosan dalam mengikuti pembelajaran. Dari 

hal-hal tersebut maka diperlukan pengaturan duduk siswa. Dengan adanya 

pengaturan tempat duduk, memungkinkan guru untuk lebih mudah dalam 

memperhatikan semua siswa, juga lebih mudah dalam melakukan mobilisasi 

baik guru maupun siswa. Selain itu juga akan memberikan suasana baru bagi 

siswa, sehingga siswa tidak akan jenuh dan pada akhirnya akan termotivasi 

dalam mengikuti pembelajaran. 

Seperti yang terajadi di SD Negeri 03 Jatiroyo, dari hasil pengamatan  

peneliti pada hari Rabu, 25 April 2018 khususnya kelas V guru masih 

menerapkan pengaturan tempat duduk model tradisional. Guru sangat jarang 

mengatur tempat duduk siswa dengan variasi yang lain. Dari hasil pengamatan 

tersebut terlihat motivasi siswa khususnya saat mengikuti pembelajaran 

matematika sangat rendah. Hal itu terlihat dari beberapa hal berikut ini, 

diantaranya yaitu : (1) partisipasi siswa dalam pembelajaran kurang maksimal;  

(2) siswa kurang fokus saat pembelajaran; (3) siswa kurang percaya diri untuk 

mengungkapkan pendapatnya di kelas; (4) kemauan siswa untuk menyelesaikan 

tugas yang dirasa sulit pun juga rendah, mereka mudah putus asa. Dari 16 siswa 

terdapat 10 siswa yang nilai matematikanya tidak mencapai KKM. 

Hal tersebut harus segera diperhatikan oleh guru, apalagi pembelajaran 

matematika merupakan pembelajaran yang penting bagi siswa. Menurut Haylock 

dan Thangata (Endarwati dan Widjajanti, 2016: 53) matematika merupakan 

cabang ilmu yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dari pendapat 

tersebut matematika harus diajarakan sejak sekolah dasar agar para siswa dapat 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah baik 

sekarang maupun masa yang akan datang, sehingga kualitas pembelajaran 

matematika pun harus ditingkatkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis 
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ingin meneliti pengaturan tempat duduk untuk meningkatkan motivasi belajar 

matematika pada siswa kelas V SD Negeri 03 Jatiroyo tahun ajaran 2017/2018. 

Pengaturan tempat duduk yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu 

pengaturan tempat duduk formasi U.  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: “Apakah pengaturan tempat duduk dapat meningkatkan motivasi 

belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri 03 Jatiroyo tahun ajaran 

2017/2018?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

“untuk meningkatkan motivas belajar matematika pada siswa kelas V SD Negeri 

03 Jatiroyo tahun ajaran 2017/2018 melalui pengaturan  tempat duduk”. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

praktis bagi segenap pihak yang berkepentingan. 

1. Manfaat Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan informasi 

berkaitan dengan penerapan pengaturan tempat duduk sebagai upaya untuk 

meningkatkan motivasi belajar matematika pada siswa di sekolah dasar 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain: 

a. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan guru untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan pembelajaran tematik khususnya 

pada matematika. 

2) Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan 

kinerja guru melalui perbaikan kualitas pembelajaran matematika 

dengan menerapkan pengaturan tempat duduk siswa. 



5 

 

3) Sebagai referensi dalam upaya mengoptimalkan penerapan pengaturan 

tempat duduk siswa dalam rangka meningkatkan motivasi belajar siswa 

pada pembelajaran matematika.. 

4) Meningkatkan keterampilan guru dalam mengelola kelas pada 

pembelajaran matematika. 

b. Bagi Siswa 

1) Dengan diterapkannya pengaturan tempat duduk diharapkan dapat 

meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran matematika. 

2) Memperbaiki persepsi siswa terhadap pembelajaran matematika yang 

semula dianggap membosankan, tetapi ternyata menyenangkan. 

c. Bagi Peneliti 

1) Mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapakan pengaturan 

tempat duduk dalam pembelajaran matematika. 

2) Dapat dijadikan sebagai refleksi untuk terus mengembangkan inovasi 

dalam pembelajaran matematika. 


