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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembelajaran yang berkualitas akan menghasilkan siswa yang 

berkualitas baik dari sisi prestasi belajarnya maupun dari sisi pengembangan 

sosial kepribadian siswa. Selain itu, tercapainya pembelajaran yang 

berkualitas menjadi bukti dari komponen pendidikan seperti kepala sekolah, 

guru, anak, dan orang tua karena pembelajaran yang berkualitas hanya 

mungkin dicapai jika kepala sekolah, guru, anak, dan orang tua mampu 

menjalankan fungsi dan perannya masing-masing secara optimal.
1
 

Faktor utama yang menentukan mutu pendidikan adalah guru. Guru 

berhadapan langsung dengan para peserta didik di kelas melalui proses 

pembelajaran. Ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang 

berkualitas. Oleh karena itu guru harus mampu mengoptimalkan perannya 

dalam proses pembelajaran. Dalam buku belajar dan pembelajaran 

menyatakan bahwa motivasi dapat merupakan tujuan dan alat dalam mengajar. 

Guru berharap siswa tetarik dalam kegiatan intelektual dan estetika sampai 

kegiatan belajar berakhir.
2
 Karena peran guru sebagai motivator yang 

memberikan motivasi, mengingat motivasi merupakan salah satu faktor yang 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, karena peserta didik akan belajar 

dengan sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Oleh karena 
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itu, guru harus mampu membangkitkan motivasi belajar peserta didik 

sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran.
3
 

Selain peran guru sebagai motivator, peran guru sebagai pengelola 

kelas juga sangat penting khususnya dalam menciptakan suasana 

pembelajaran yang menarik. Itu karena secara prinsip, guru memegang dua 

tugas sekaligus masalah pokok, yakni pengajaran dan pengelolaan. Masalah 

pengajaran yakni berkaitan dengan segala usaha dalam membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan masalah pengelolaan berkaitan 

dengan usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi sedemikian 

rupa sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan 

efisien demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

Usman dalam salah satu bukunya mengemukakan bahwa suatu kondisi 

belajar yang optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur murid dan 

sarana pembelajaran serta mengembalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jelas betapa pentingnya 

peran guru dalam mengelola kelas guna menciptakan suasana kelas yang 

kondusif demi meningkatkan kualitas pembelajaran.
4
 

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu 

meletakkan posisi guru dengan tepat sehingga guru dapat memainkan 

perannya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Kualitas 

pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru dari segi guru, 

program pembelajaran, ekosistem pembelajaran dan lembaga pembelajaran 
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sudah baik, namun kualitas pembelajaran dari segi siswanya masih belum baik 

dilihat dari masih adanya siswa yang tidak paham dengan materi yang 

disampaiakan oleh guru, masih ada siswa yang main handphone ketika guru 

menjelaskan materi, masih ada siswa yang tidak memperhatikan guru yang 

sedang mengajar dll. 

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru, bahwasanya peran guru sebagai 

motivator dan pengelola kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

sudah dilakukan namun masih belum maksimal, adapun gejala-gejalanya  

sebagai berikut: 

1. Masih ada guru yang  menggunakan strategi belajar mengajar yang tidak 

bervariasi 

2. Masih ada guru yang membiarkan siswa ribut di dalam kelas sehingga 

mengakibatkan kelas tidak kondusif 

3. Masih ada guru yang belum maksimal dalam melakukan pendekatan 

dengan siswanya 

4. Masih ada guru yang belum maksimal dalam penggunaan teknologi 

5. Masih ada guru yang sering menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

merasa bosan dan tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh guru 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Peran Guru Sebagai Motivator dan Pengelola 

Kelas dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMAN 9 

Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 

Penelitian memberikan pemahaman terhadap judul ini, agar tidak 

terjadi kesalahpahaman, maka penulis menjelaskan istilah-sitilah yang 

terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut: 

1. Peran Guru 

Peran guru dalam proses pembelajaran yaitu terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam 

suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan 

tingkah laku dan perkembangan siswa menjadi tujuannya.
5
 

2. Guru Sebagai Motivator 

Guru sebagai motivator artinya guru sebagai pendorong siswa 

dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan 

belajar siswa.
6
 

3. Guru Sebagai Pengelola Kelas 

Guru sebagai pengelola kelas yaitu guru hendaknya dapat 

mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun 

semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pelajaran dari 

guru.
7
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4. Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran yang berkualitas adalah pembelajaran yang mampu 

meletakkan posisi guru dengan tepat sehingga guru dapat memainkan 

perannya sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.
8
 

 

C. Permasalahan  

1. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka 

fokus masalah penelitian adalah “Peran guru sebagai motivator dan 

pengelola kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ekonomi di 

Sekolah Menengah Atas Negeri 09 Pekanbaru”. 

2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran ekonomi di SMAN 9 Pekanbaru? 

b. Bagaimana peran guru sebagai pengelola kelas dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran ekonomi di SMAN 9 Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui peran guru sebagai motivator dalam menigkatkan 

kualitas pembelajaran ekonomi di SMAN 9 Pekanbaru. 
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b. Untuk mengetahui peran guru sebagai pengelola kelas dalam 

menigkatkan kualitas pembelajaran ekonomi di SMAN 9 Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

penambah informasi yang positif terhadap guru tentang peran guru 

sebagai motivator dan pengelola kelas dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di SMAN 9 Pekanbaru. 

b. Bagi sekolah yang diteliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan bagi sekolah terkait mengenai peran guru sebagai 

motivator dan pengelola kelas dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran di kelas. 

c. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas 

pemahaman tentang peran guru sebagai motivator dan pengelola kelas 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran khususnya mata pelajaran 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 


