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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen  

ditegaskan bahwa guru yang berkualitas secara  nasional  harus memiliki  4  (empat)  

kunci kompetensi yaitu pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial yang diakui 

dalam sertifikat pendidik, (Jalal,et.al.,2009).  Mengenai aspek kompetensi 

pedagogik guru, guru dituntut harus mempunyai keterampilan, salah satunya yaitu 

guru harus mampu menata latar (setting) tempat belajar dan mampu melaksanakan 

pembelajaran yang kondusif, (Zahroh (2015:88). Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka guru memerlukan manajemen kelas yang baik agar apa yang direncanakan 

dapat terlaksana dengan baik.  

Manajemen kelas terdiri dari dua suku kata yaitu manajemen dan kelas. 

Arikunto dan Yuliana (2012:2) menyatakan bahwa manajemen diartikan bahwa 

bukan hanya sekedar kegiatan tulis - menulis saja, melainkan pula adanya 

pengaturan dalam arti luas. Secara umum, dapat peneliti simpulkan bahwa 

manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak hanya melakukan 

kegiatan tulis-menulis, melainkan kegiatan yang didalamnya melakukan sebuah 

pengaturan yang berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

penilaian untuk mencapai rencana yang telah ditetapkan. Sejalan dengan hal 

tersebut, Arikunto pada buku Rohmad (2009:69) menjelaskan bahwa kelas sebagai 

sekelompok orang yang pada waktu yang sama menerima pelajaran atau



2 

 

 

 

 

pengetahuan yang sama dari guru yang sama pula. Kelas yang di dalamnya terdapat 

sekelompok orang yang sedang melakukan suatu kegiatan belajar-mengajar di 

bawah pimpinan seorang guru yang dilingkupi oleh beberapa kondisi kelas. 

Terdapat kondisi kelas yang diharapkan dan adapula kondisi kelas yang tidak 

diharapkan oleh guru. Kondisi kelas yang diharapkan tersebut akan dapat berjalan 

dengan baik apabila manajemen kelas juga dapat terlaksana dengan baik.  

Wiyani (2013:59) menyatakan, manajemen kelas ialah suatu keterampilan 

yang dimiliki guru sebagai seorang leader sekaligus manager dalam menciptakan 

kondisi kelas yang kondusif guna meraih keberhasilan kegiatan belajar-mengajar. 

Sejalan dengan hal tersebut, Djabidi (2016) menyatakan bahwa manajemen kelas 

merupakan segala bentuk aktivitas/kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh 

guru agar terciptanya suasana kelas yang optimal dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan paparan yang dijelaskan oleh para ahli mengenai manajemen 

kelas, dapat peneliti simpulkan bahwa manajemen kelas merupakan suatu 

keterampilan yang dimiliki guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung dengan 

menggunakan beberapa rancangan guna mencapai tujuan yang direncanakan. 

Manajemen yang dimaksud mempunyai tujuan untuk menciptakan kondisi kelas 

yang nyaman dan kondusif sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran 

berlangsung, Wiyani (2013:61). Sehubungan dengan hal tersebut, (Afiif, A & Idris, 

R. 2017) meyakini bahwa “manajemen kelas dapat mendorong keaktifan siswa 

yang pada akhirnya trecipta kondisi belajar yang nyaman dan kondusif sebagai 

tempat berlangsungnya kegaiatan pembelajaran”.  
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Tim Dosen Administrasi Pendidikan (2019:111-114) menyatakan beberapa 

faktor yang mempengaruhi manajemen kelas yang dijadikan sebagai indikator 

manajemen kelas ialah, sebagai berikut: 

“(1) Lingkungan fisik: Kondisi fisik tersebut meliputi sebuah ruangan belajar yang 

luas, rapi, serta memajang hiasan (karya). Lingkungan fisik yang dimaksud adalah: 

Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar, pengaturan tempat 

duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, dan pengaturan penyimpanan barang, (2) 

Kondisi Sosio-Emosional: Dalam kondisi Sosio-Emosional ini, guru harus 

diperhatikan. Kondisi sosio-emosional yang dimaksud adalah: Tipe kepemimpinan, 

sikap guru, suara guru, dan pembinaan hubungan baik (raport), dan (3) Kondisi 

Organisasional: Dalam kondisi organisasional tersebut meliputi kegiatan rutin 

yang terjaid di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah yang dapat mencegah 

terjadinya suatu masalah dalam pengelolaan kelas. Kondisi organisasional yang 

dimaksud adalah: Pergantian jam pelajaran, guru tidak dapat hadir, masalah antar 

siswa, upacara bendera, dan kegiatan lainnya (Tim Dosen Administrasi Pendidikan, 

20019:111-114)”. 

Manajemen kelas akan mencapai indikatornya sesuai dengan yang  apa 

direncanakan, apabila guru mampu memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip 

manajemen kelas. Wiyani (2013:73) menyatakan prinsip-prinsip manajemen kelas 

diantaranya: 1). Hangat dan antusias, 2). Tantangan, 3). Bervariasi, 4). Keluwesan, 

5) Penekanan pada hal-hal yang positif, dan 6). Penanaman disiplin diri. Jika 

prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka manajemen kelas juga 

akan berjalan dengan baik. Adanya manajemen kelas yang baik, maka akan tercipta 

suasana kelas yang baik untuk menunjang berhasilnya kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung dengan hasil yang baik. Proses pembelajaran yang baik tidak terlepas 

dari kesuksesan implementasi kurikulum yang berlaku.  

Kurikulum 2013 merupakan kebijakan baru dari pemerintah dalam bidang 

pendidikan yang mempunyai harapan mampu menjawab tantangan dan persoalan 

yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa yang akan mendatang (Sinambela 

Dosen Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Medan). Terbentuknya 

kurikulum ini merupakan bentuk pengembangan dan perbaikan dari kurikulum 

sebelumnya yang disahkan oleh kementrian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 
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2013. Kurikulum 2013 ini tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, 

melainkan harus seimbang antara tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Berhubungan dengan hal tersebut, kurikulum ini mempunyai ciri khusus yaitu  

menuntut adanya pembelajaran tematik yang kreatif, inovatif, dan efektif.  

Kemdikbud (2013, p.9) menjelaskan pembelajaran tematik merupakan suatu 

cara pembelajaran dengan menggunakan sistem penggabungan berbagai 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam satu tema. Belajar secara 

tematik, siswa akan dapat belajar dan bermain dengan menciptakan kreatifitas yang 

tinggi. Pembelajaran tematik akan dilaksanakan dengan menggunakan model 

pembelajaran. Di Indonesia menggunakan tiga model pembelajaran yaitu Model 

Jaring Laba-Laba, , Model Terhubung, dan Model Terpadu. 

Di sekolah dasar tingkatan kelas terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas 

rendah dan kelas tinggi. Kelas rendah terdiri dari kelas I, II, dan III. Sedangkan 

kelas tinggi terdiri dari kelas IV, V, dan VI. Berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan di Sekolah Dasar Negeri 76/IX Mendalo Darat. Guru lebih merasa asik 

mengajar dan memanajemen kelas di kelas rendah. Karena di kelas tinggi menurut 

karakteristik peserta didik, guru banyak mengahadapi berbagai tantangan. Dan di 

kelas tinggi ini juga siswa mulai banyak melakukan kenakalan-kenakalan. 

Soesilowindradini (ttn:129) menyatakan beberapa penyebab peserta didik 

melakukan penyimpangan diantaranya: 1). Guru tidak menghiraukan apa yang 

diharapkan dari peserta didik, 2). Salah pengertian dari aturan yang ada, 3). 

Mencoba dari orang-orang yang lebih daripadanya (orang tua dan guru), 4). Adanya 

keinginan menunjukkan kebebasan, serta 5). Ingin mendapat pujian dari teman-
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temannya. Sehubungan dengan hal tersebut, guru dituntut harus mempunyai 

kemampuan agar dapat melaksanakan manajemen di kelas tinggi dengan baik .  

Peneliti melakukan observasi di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat. Sekolah 

Dasar ini merupakan sekolah yang sudah cukup baik dan memiliki akreditas A. 

Sekolah ini telah menerapkan kurikulum 2013 dan menggunakan pembelajaran 

tematik-terpadu. Dikarenakan sekolah ini dari kelas I sampai VI telah menggunakan 

kurikulum 2013. Di sekolah tersebut peneliti menemukan beberapa hal yang positif 

seperti adanya hubungan baik antar Kepala Sekolah dengan guru serta warga 

sekolahnya. Kepala sekolah di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat tersebut memiliki 

sikap yang sangat baik yaitu memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas, bersahabat, 

lincah dan berkharismatik. Sementara itu guru yang berada di SD Negeri 76/IX 

Mendalo Darat sudah cukup baik dalam mengajar dan mengelola kelas. Namun 

masih terdapat beberapa peserta didik yang mempunyai sifat kurang baik dalam 

proses pembelajaran yaitu sering bermain dan kurang memperhatikan guru dalam 

mengajar. Penataan tempat duduk di beberapa kelas sudah cukup baik dan rapi 

namun masih terlihat klasikal. Dan mengenai pajangan hasil karya di setiap kelas 

sudah mulai terlihat dan tersusun rapi. Jadi, berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan, peneliti menganggap bahwa guru yang berada di SD Negeri 76/IX 

Mendalo Darat sudah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan manajemen 

kelas.  

Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah 

dan Estiastuti. 2017 yang berjudul “Keterampilan Guru Dalam Pengelolaan Kelas 

Rendah Pada Pembelajaran Tematik Di SD”. Penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan keterampilan guru dan mendeskripsikan respon siswa terhadap 
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keterampilan guru dalam pengelolaan kelas rendah pada pembelajaran tematik di 

SD Se-Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung. 

Pada penelitian ini, guru sudah mampu melaksanakan perannya dengan baik. 

Peran guru sebagai pengelola pembelajaran (learning manager) yaitu guru berperan 

dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif lagi menyenangkan bagi 

siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, Hosnan  (2014:166). Hal tersebut 

didukung oleh  Zahroh (2015:193) yang menyatakan bahwa: 

“Dalam menciptakan iklim belajar yang nyaman lagi menyenangkan, guru harus 

dapat memeperhatikan beberapa teknik pengelolaan kelas yang efektif  yaitu: 1). 

Penciptaan kondisi belajar yang kondusif, 2). Menunjukkan sikap tanggap, 3). 

Memberikan komentar kepada siswa, 4). Menjaga kontak mata dengan siswa, 5). 

Memberikan perhatian kepada siswa, 6). Memusatkan perhatian, 7). Memberikan 

ilustrasi secara visual, 8). Memberikan komentar secara verbal, 9). Memberikan 

petunjuk dan tujuan secara jelas, serta 10). Memberikan teguran dan penguatan 

(Zahroh, 193)”. 

 

 Sehubungan dengan hal tersebut, penataan ruang kelas sebagai tempat belajar 

mengajar yang efektif adalah salah satu solusi untuk menanggulangi permasalahan 

yang dihadapi guru mengenai siswa yang masih asik bermain dan kurang 

memperhatikan guru dalam mengajar. 

Zahroh (2015:198) menyatakan hal-hal yang diperlukan guru dalam 

kegiatan belajar mengajar agar dapat berjalan dengan baik yaitu: 1). Pengaturan 

tempat duduk, 2). Pengaturan alat-alat pengajaran, 3). Penataan keindahan dan 

kebersihan kelas, serta 4). Ventilasi dan tata cahaya. Jika guru dapat memperhatikan 

keempat hal tersebut, maka permasalahan yang dihadapi guru di Sekolah Dasar 

tersebut akan teratasi.  

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut terkait dengan 

manajemen kelas pada pembelajaran tematik di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat, 

maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kemampuan 
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Guru dalam Melaksanakan Manajemen Kelas Tinggi pada Proses 

Pemebelajaran Tematik-Terpadu di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti menemukan dua 

rumusan masalah untuk penelitian ini yaitu: 

1.1 Bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan manajemen kelas tinggi di SD 

Negeri 76/IX Mendalo Darat? 

2.1 Bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan proses pembelajaran tematik-

terpadu pada kelas tinggi di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti memiliki dua tujuan 

untuk penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan manajemen 

kelas tinggi di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat. 

2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam menerapkan proses 

pembelajaran tematik-terpadu pada kelas tinggi di SD Negeri 76/IX Mendalo 

Darat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Secara teoritis, hasil penelitian mampu mendeskripsikan kemampuan guru 

dalam menerapkan manajemen kelas tinggi pada proses pembelajaran tematik-

terpadu di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka 

perbaikan struktur dan proses pembelajaran di sekolah tersebut. 

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan refleksi bagi guru 

untuk mengembangkan kemampuannya dalam manjemen kelas tinggi pada proses 

pembelajaran tematik-terpadu. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan, 

dan melatih siswa dalam manajemen kelas pada pembelajaran tematik-terpadu.  

d. Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengalaman dan masukkan 

sekaligus pengetahuan dalam manajemen kelas tinggi pada pembelajaran tematik-

terpadu.  


