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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pengajaran merupakan hasil proses belajar mengajar, efektivitasnya 

tergantung dari beberapa unsur. Suryabrata (2008) mengemukakan proses 

belajar mengajar meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan kegiatan sampai evaluasi dan program tindak 

lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan 

tertentu yaitu pengajaran sedangkan yang dimaksud dengan kemampuan 

mengelola proses belajar mengajar adalah kesanggupan atau kecakapan para 

guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara guru 

dengan peserta didik yang mencakup segi kognitif, efektif dan psikomotor, 

sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan perencanaan sampai dengan 

tahap evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan pengajaran yang 

diharapkan. 

Inti kegiatan suatu sekolah atau kelas adalah proses belajar mengajar 

(PBM). Kualitas belajar siswa serta para lulusan banyak ditentukan oleh 

keberhasilan pelaksanaan PBM tersebut atau dengan kata lain banyak 

ditentukan oleh fungsi dan peran guru.  

Sementara ini pemahaman mengenai pengelolaan kelas nampaknya 

masih keliru. Seringkali pengelolaan kelas dipahami sebagai pengaturan 
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ruangan kelas yang berkaitan dengan sarana seperti tempat duduk, lemari 

buku, dan alat-alat mengajar. Pengaturan sarana belajar mengajar di kelas 

hanyalah sebagian kecil saja, yang terutama adalah pengkondisian kelas, 

artinya bagaimana guru merencanakan, mengatur, melakukan berbagai 

kegiatan di kelas, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dan 

berhasil dengan baik 

Puspaningtyas, (dalam Fatimah, 2013) mengemukakan pengelolaan 

kelas ada dua subjek yang memegang peranan yaitu guru dan siswa. Guru 

sebagai pengelola, sebagai pemimpin mempunyai peranan yang lebih 

dominan dari siswa. Motivasi kerja guru dan gaya kepemimpinan guru 

merupakan komponen yang akan ikut menentukan sejauh mana keberhasilan 

guru dalam mengelola kelas. Keberhasilan siswa dalam belajar sangat 

ditentukan oleh strategi pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dan guru. 

Guru dituntut untuk memahami komponen-komponen dasar dalam 

melaksanakan pembelajaran dalam kelas. 

Perilaku ini sangat penting untuk dikembangan dan dipertahankan, 

karena itu semua harus saling mendukung untuk tercapainya tujuan yang 

diharapkan dalam proses belajar mengajar antara siswa dan guru. Guru yang 

mentransfer ilmu pengetahuan dan siswa yang menerima ilmu tersebut 

dengan kesiapan yang baik.  

Hasil dari pengamatan yang dilakukan di SD 01 Karangrejo Semarang 

pada hari Senin 4 Juli 2016 ditemukan banyak siswa justru melakukan 
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kegiatan yang tidak sesuai dengan PBM seperti tidur di kelas, menggoda 

teman, ngalamun, berjalan-jalan dikelas, bertengkar dengan teman sebangku 

selama PBM, yang tentu saja membuat efektivitas PBM menurun. 

Off-task Behavior adalah semua tingkah laku atau tindakan siswa yang 

tidak berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar dan memalingkan 

perhatian dari tugas yang harus dikerjakannya ketika berada di dalam kelas 

(Baker, 2007). Off task behavior bisa memicu masalah seperti tidak mudah 

fokus terhadap pelajaran, suka menganggu teman di kelas dan bisa 

menurunkan prestasi belajar siswa 

Menurut Hanike (dalam Fatimah, 2013) beberapa perilaku off task 

antara lain: (a) tidur dalam kelas;  (b) melamun (daydreaming);  (c) 

menggoda teman;  (d) berjalan-jalan di kelas; (e) bermain-main sendiri 

(memainkan kertas, pensil, atau alat-alat yang tidak ada hubungannya dengan 

pelajaran); (f) berbincang dengan teman tentang sesuatu yang tidak ada 

hubungannya dengan pelajaran; (g) tidak mau mengerjakan tugas dikelas 

(membolos) pada pelajaran tertentu; (j) bertengkar dengan teman di kelas. 

Observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan bahwa hampir 

semua siswa melakukan off-task behavior tersebut selama PBM, dengan 

intensitas yang berbeda-beda. Off-Task Behavior yang paling sering muncul 

adalah tidur di kelas, menggoda teman, ngalamun, berjalan-jalan dikelas, 

bertengkar dengan teman sebangku. Perilaku-perilaku tersebut tentunya 
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mempengaruhi efektivitas PBM dan menjadi problematika yang harus 

diselesaikan 

Menurut pandangan Behaviorist, off task behavior merupakan hasil 

belajar dari lingkungannya, dan oleh karena itu menurunkan Off task 

behavior diyakini dapat diupayakan melalui belajar dari lingkungan juga, 

salah satunya adalah menggunakan teknik Modifikasi Perilaku (Corey, 

1999). 

Modifikasi Perilaku merupakan intervensi yang menekankan pada 

pengamatan perilaku nyata, memperbaiki perilaku yang tidak adaptif dan 

meningkatkan perilaku adaptif (Corey, 1999). 

Menurut Bootzin, (dalam Widiasari, 2016), modifikasi perilaku 

merupakan usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip proses belajar maupun 

prinsip-prinsip psikologi hasil eksperimen lain pada perilaku manusia.  

Menurut Corey (1999, 125) reward merupakan aplikasi dari operant 

conditioning. Lingkungan disusun dan dikendalikan sedemikian rupa dalam 

hal usaha melakukan perubahan perilaku. Untuk mengubah suatu perilaku 

yang semula tidak diharapkan menjadi perilaku yang diharapkan, lingkungan 

mengatur hubungan perilaku dan akibatnya. Menurut Skinner (2013, 144) 

pengondisian operan (operant conditioning) atau pengondisian instrumental 

adalah bentuk belajar asosiatif ketika konsekuensi perilaku mengubah 

probabilitas terjadinya perilaku tersebut. Perilaku operant terjadi secara 
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spontan. Konsekuensi yang mengikuti perilaku spontan ini menentukan 

apakah perilau tersebut akan diulang atau tidak. 

Berdasarkan analisis latar belakang masalah yang telah diuraikan di 

atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh pemberian reward dalam penurunan off task behavior pada siswa 

SD 01 Karangrejo Semarang. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menggunakan teknik reward ini 

pada permasalahan yang peneliti temukan di SD 01 Karangrejo Semarang, 

yaitu off-task behavior.  

B. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pemberian reward 

dalam penurunan off-task behavior pada siswa SD 01 Karangrejo Semarang. 

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada proses 

belajar mengajar yang berkaitan dengan reward untuk menurunkan off-

task behavior di SD 01 Karangrejo Semarang. 

2. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pada kajian 

Psikologi Pendidikan, khususnya pada teknik Modifikasi Perilaku berupa 

reward untuk menurunkan tingkat off-task behavior  
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