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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Guru adalah pendidik professional yang bertugas mengajar, mendidik, 

melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi siswa. Seorang 

guru yang baik harus memiliki penguasan terhadap tugas dalam mengajar dan 

mendidik serta memiliki sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Kompetensi yang dimiliki guru akan 

menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya, kompetensi tersebut akan terwujud 

dalam bentuk sikap professional, pengetahuan maupun keterampilan dalam 

menjalan tugas sebagai seorang guru baik berada dalam maupun di luar 

lingkungan sekolah. Selain itu, guru harus memahami kurikulum yang diterapkan 

agar tujuan pendidikan dapat tercapai. 

  Kurikulum yang sedang dipakai secara nasional pada saat ini adalah 

kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 pembelajaran dilakukan menggunakan 

tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang 

dibuat dalam bentuk tema berdasarkan muatan mata pelajaran yang dipadukan. 

Tema digunakan sebagai pemersatu, didalam tema terdapat semua mata pelajaran 

kecuali mata pelajaran Matematika, Agama dan Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan yang dipisahkan dan berdiri sendiri. Sehingga pada saat pelaksanaan 

pembelajaran beberapa mata pelajaran yang telah ditentukan dipadukan menjadi 

satu didalam sebuah tema. Menurut Mamik (2013) Menyatakan bahwa 

“pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam 
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 menyatukan pemikiran, nilai dan sikap, keterampilan serta kemampuan dalam 

menggunakan tema yang akan dipergunakan”. Hal ini Sejalan dengan pendapat 

Majid (2014) yang menyatakan pada pembelajaran tematik terpadu pengelolaan 

kelas  sangat  diperlukan, ruangan kelas ditata sesuai dengan tema, suasana pada 

saat pembelajaran dibuat menyenangkan, posisi tempat duduk siswa dapat diatur 

dan dipindah posisikan serta pembelajaran tidak selalu dilakukan dalam kelas 

tetapi bisa juga dilakukan diluar kelas”. Pengelolaan kelas pada pembelajaran 

tematik terpadu sangat diperlukan untuk dilaksanakan pada pembelajaran dikelas. 

  Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan 

tema sebagai pemersatu. Proses pembelajaran tematik terpadu akan terlaksana dan 

tercapai dengan baik apabila pengelolaan kelas pada pembelajaran berjalan 

dengan baik. Pengelolaan kelas yang baik di dalamnya meliputi berbagai 

komponen-komponen keterampilan dasar yang harus dikuasai dan dipahami oleh 

seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Dengan kondisi kelas 

yang dikelola dengan baik akan mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil 

pembelajaran, sehingga sangat penting untuk dilakukan pengelolaan kelas pada 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru.  

  Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan pengenalan 

lapangan persekolahan di Sekolah Dasar Negeri 66 Kecamatan Telanaipura, Kota 

Jambi. Terlihat bahwa pada saat kegiatan proses pembelajaran di kelas guru sudah 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, itu terlihat pada pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru pada pembelajaran. Sebelum kegiatan awal pembelajaran di 

mulai, guru mengatur posisi tempat duduk siswa, sehingga siswa akan berpindah 

dan berada di tempat duduk dengan teman yang berbeda. Pada kegiatan awal 
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pembelajaran dimulai dengan berdo’a bersama, begitu juga pada saat jam terakhir 

pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan pendahuluan pembelajaran guru 

melakukan apersepsi dengan membahas materi pembelajaran yang sebelumnya, 

baru masuk kepada materi yang akan di pelajari. Pada kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan guru lebih banyak menggunakan berbagai metode yang bervariasi 

sehingga siswa memperhatikan guru dan proses pembelajaran serta kondisi kelas 

terkendali. Selain itu berbagai kelengkapan atau perangkat pembelajaran juga 

sudah tersedia dengan baik. Pengelolaan kelas yang baik akan mempengaruhi 

pencapaian hasil pembelajaran, sehingga pengelolaan kelas pada pembelajaran 

tematik terpadu perlu di ketahui, untuk mengetahui hal tersebut peneliti perlu 

melakukan penelitian. 

  Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentang pembelajaran tematik 

terpadu. Peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan 

Kelas Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V Sekolah Dasar” 

1.2 Pembatasan Masalah 

 Penelitian ini fokus terhadap pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik 

terpadu di kelas VA Sekolah Dasar Negeri 66/IV Telanaipura, Kota Jambi. 

1.3  Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah yaitu : Bagaimana pengelolaan kelas pada 

pembelajaran tematik terpadu kelas VA Sekolah Dasar Negeri 66/IV Telanaipura, 

Kota Jambi? 
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1.4  Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mendeskripsikan 

tentang pengelolan kelas pada pembelajaran tematik terpadu kelas VA Sekolah 

Dasar Negeri 66/IV Telanaipura, Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis, 

secara teoretis manfaat penelitian ini yaitu untuk menambah informasi tentang 

pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik terpadu di Sekolah Dasar dan 

menambah masukan terhadap pengembangan teori. Sedangkan manfaat penelitian 

ini secara praktis yaitu : 

a) Bagi Sekolah untuk digunakan sebagai bahan perbandingan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan 

b) Bagi Guru untuk memberikan masukan dan menambah pengetahuan 

tentang pengelolaan pembelajaran tematik terpadu di Sekolah Dasar.  

c) Bagi Penulis untuk menambah pengetahuan dan memberikan bekal serta 

pedoman pada saat  mengajar di Sekolah Dasar. 

 


