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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permendikbud Nomor 70 (2013: 7)  menyebutkan bahwa “kurikulum 2013 

bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan 

hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, 

dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia”. 

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian sikap (afektif), yang merupakan 

implementasi dari pendidikan karakter. Pendidikan karakter termasuk kompetensi 

inti sikap sosial. Sikap sosial yang dikembangkan di jenjang sekolah dasar ada 6, 

yaitu: jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri 

(Kemendikbud, 2016: 23-25 ). 

Disiplin adalah salah satu sikap yang dikembangkan dalam kurikulum 

2013, dan merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan   patuh pada 

berbagai peraturan atau ketentuan yang sudah ditetapkan (Narwanti, 2013: 29). 

Wiyani (2013: 158) juga menjelaskan bahwa disiplin dalam perilaku siswa harus 

mampu mengatur dalam kegiatan belajar mengajar di kelas atau di sekolah. 

Disiplin dapat mengontrol perilaku siswa agar dapat membuat  suasana kelas 

menjadi kondusif dan mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan pengertian disiplin  tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

disiplin adalah tindakan patuh dan taat dengan segala aturan dan ketentuan, dan 
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sikap disiplin perlu dikembangkan dalam implementasi kurikulum 2013. 

Pengembangan pendidikan karakter sikap disiplin tidak akan lepas dari faktor 

pendukung, diantaranya guru harus menjalin hubungan erat dan hangat dengan 

siswa, mengontrol perilaku siswa, menyediakan waktu untuk mengatasi masalah 

perilaku siswa yang tidak sesuai aturan. 

Menurut panduan penilaian untuk sekolah dasar (Kemendikbud, 2016: 23), 

indikator disiplin yang diterapkan dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:  

“(1) melaksanakan tata tertib sekolah, (2) tertib dalam melaksanakan tugas, (3) 

hadir di sekolah tepat waktu, (4) masuk kelas tepat waktu, (5) memakai pakaian 

seragam lengkap dan rapi, (6) tertib mentaati peraturan sekolah, (7) melaksanakan 

piket kebersihan kelas, (8) mengumpulkan tugas/pekerjaan rumah tepat waktu, (9) 

mengerjakan tugas/pekerjaan rumah dengan baik, (10) membagi waktu belajar 

dan bermain dengan baik, (11) mengambil dan mengembalikan peralatan belajar 

pada tempatnya, (12) tidak pernah terlambat masuk kelas”. 

 Berdasarkan panduan penilaian tersebut, peneliti akan melihat bagaimana 

siswa mampu atau tidaknya dalam bersikap disiplin.  Guru sebagai pengelola 

kelas harus berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan 

mengendalikan kelas. Hal itu menunjukkan bahwa peran guru sangat penting 

dalam menerapkan manajemen kelas. 

Manajemen kelas adalah kemampuan guru sebagai pemimpin sekaligus 

manajer dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif dengan tujuan untuk 

mencapai keberhasilan belajar mengajar (Wiyani, 2013: 59). Sejalan dengan hal 

itu, Rofiq (2009: 4) juga menjelaskan bahwa manajemen kelas adalah cara guru 

dalam mempersiapkan kondisi belajar yang maksimal, agar proses pembelajaran 
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berjalan dengan baik. tujuan manajemen kelas yaitu agar proses pembelajaran 

berlangsung dan tepat sasaran.  

Manajemen kelas merupakan kemampuan guru menjadi manajer dalam 

kelas, yang harus mampu menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan 

bagi siswanya, agar tujuan pembelajaran tercapai secara maksimal.  Selain itu, 

pengoptimalan dari manajemen kelas sini diharapkan mampu membuat siswa 

bersikap disiplin. 

Keberhasilan guru dalam manajemen kelas tidak akan lepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen kelas itu sendiri. Menurut TIM Dosen 

Administrasi Pendidikan (2009: 111-114), faktor yang mempengaruhi manajemen 

kelas ada 3, yaitu kondisi fisik, kondisi sosio-emosional, dan kondisi 

organisasional. Kondisi fisik berkenaan dengan ruangan, pengaturan tempat 

duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, serta pengaturan penyimpanan barang. 

Kondisi sosio-emosional berhubungan dengan tipe kepemimpinan guru, 

sikap guru, suara guru, dan pembinaan hubungan yang baik antara guru dan 

siswanya. Selain itu, ada kondisi organisasional yang merupakan kegiatan rutin 

yang harus dilakukan siswa. Sehubungan dengan hal ini, kondisi organisasional 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal siswa. 

Manajemen kelas merupakan salah satu hal yang perlu dilakukan oleh 

guru. Guru sebagai manajer kelas harus terampil dalam membina kedisiplinan 

siswa agar kelas menjadi kondusif (Wiyani,2013: 158). Pentingnya sikap disiplin, 

menjadikan guru harus berperan dalam mengarahkan apa yang baik kepada siswa. 

Guru harus mampu menumbuhkan disiplin siswa, karena fungsi utama disiplin 
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adalah mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan mematuhi 

otoritas. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan akhir 

dari penerapan manajemen kelas adalah menjadikan siswa mampu menumbuhkan 

disiplin pada diri sendiri. Pembentukan sikap agar disiplin ini dilakukan tidak 

dalam waktu yang singkat, tetapi dilakukan dalam waktu yang lama. Oleh sebab 

itu, mendidik siswa untuk disiplin harus dilakukan sepanjang waktu. Tugas guru 

adalah mendidik, dan harus mempunyai strategi dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Pebriyanti (2017: 84-89), bahwa strategi guru 

dapat mendisiplinkan siswa. Strategi yang dimaksud yaitu dengan manajemen 

kelas. 

Guru di SD Negeri 211/IX Mendalo Darat sudah melakukan manajemen 

kelas dengan baik. Guru sudah mengatur ruang kelas dengan baik dan memasang 

hiasan di dinding kelas. Guru mengatur posisi duduk siswa secara berkelompok. 

Sikap guru saat mengajar sangat sabar dan memainkan intonasi suara saat 

mengajar. Selain itu, terjalin hubungan yang baik antara guru dan siswanya. 

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa guru harus mampu 

mengelola pembelajaran. Guru harus menerapkan manajemen kelas secara 

optimal. Pengoptimalan manajemen kelas ini bertujuan untuk menjadikan suasana 

kelas menjadi kondusif dan siswa memiliki sikap disiplin. Disiplin perlu dibina 

pada diri siswa agar siswa mampu mengendalikan diri. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik sehingga akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian 

“Analisis Kemampuan Guru dalam Menumbuhkan Disiplin Siswa melalui 

Penerapan Manajemen Kelas Tinggi di Sekolah Dasar”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut:  

1. Bagaimana guru kelas tinggi dalam menerapkan manajemen kelas di 

SD Negeri 211/IX Mendalo Darat? 

2. Bagaimana guru kelas tinggi dalam menumbuhkan disiplin siswa di 

SD Negeri 211/IX Mendalo Darat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui guru kelas tinggi dalam menerapkan manajemen 

kelas di SD Negeri 211/IX Mendalo Darat. 

2. Untuk mengetahui guru kelas tinggi dalam menumbuhkan disiplin 

siswa di SD Negeri 211/IX Mendalo Darat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menurut TIM Dosen Administrasi Pendidikan (2009: 111-114),  guru 

harus memahami 3 faktor dalam menerapkan manajemen kelas, yaitu: kondisi 

fisik kelas, kondisi sosio-emosional, dan kondisi organisasional. Secara teori, 

penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan guru dalam menerapkan 

manajemen kelas. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kualitas 

pendidik selama melakukan proses pembelajaran. Selain itu, ini 

digunakan agar dapat digunakan untuk keperluan sekolah lainnya. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai cara guru 

dalam menerapkan manajemen kelas dengan baik serta tahu bagaimana 

cara guru dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa. 

c. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman bagi siswa agar 

mampu bersikap disiplin. Siswa juga diharapkan agar senantiasa mentaati 

segala tata tertib dan aturan yang berlaku. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini digunakan sebagai proses belajar agar peneliti tahu 

bagaimana cara memanajemen kelas dengan baik serta mampu  

menumbuhkan sikap disiplin siswa. Selain itu, diharapkan nantinya dapat 

dijadikan referensi dalam membuat karya ilmiah yang lebih baik lagi dan 

bisa dipertanggungjawabkan. 

 

 

 


