
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran dan kegiatan pengelolaan kelas adalah dua hal yang 

saling berkaitan, namun dalam keterkaitan pengelolaan kelas tersebut memiliki 

perbedaan karena keduaanya memiliki tujuan yang berbeda. Jika pembelajaran 

mencakup semua kegiatan yang berlangsung dalam proses pembelajaran untuk 

dapat mencapai tujuan-tujuan khusus tertentu, sedangkan pengelolaan kelas 

ditunjukkan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi optimal yang aktif 

dalam proses pembelajaran Wiyani (2013:139)  

Upaya untuk mengaktifkan dan menghidupkan ruang kelas dalam rangka 

melaksanakan proses  pembelajaran serta  pengelolaan kelas yang efektif mampu 

mengarahakan pada tercapainya tujuan  pembelajaran yang diharapakan dan hal 

itu membutuhkan sikap dari berbagai hal yang terlibat dalam kegiatan 

pembelajaran. Dalam keseharian guru di tuntut agar dapat berkembang secara 

percaya diri maupun mandiri dalam meningkatkan kreativitasnya. Guru 

menciptakan suasana kondusif untuk belajar dan memungkinkan peserta didik 

dapat berekspresi dengan bebas, menyenangkan dan penuh gairah dalam belajar 

untuk mempelajari dan memahami esensi berbagai hal yang mereka pelajari. 

Mengatur lingkungan fisik, bagi pembelajaran merupakan langkah awal  

dalam  melaksanakan pengelolaan kelas, karena hal ini merupakan sebuah tugas 

yang dihadapi semua guru sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Oleh karena 



itu, guru tidak hanya cukup memahami tentang kondisi peserta didik semat namun 

juga harus dapat memahami dan mengenal tengtang lingkungan fisik yang akan 

digunakan sebagai tempat kegiatan pembelajaran.  

Selama kegiatan pembelajaran peserta didik pun harus dapat dibimbing 

dan disiapkan agar dapat terbiasa dalam situasi yang mengandalkan sikap 

kemandirian peserta didik dan penuh dengan inovasi sehingga diharapkan mereka 

tidak lagi pasif menunggu dan menyikapi intruksi dari guru. Tanpa ada upaya 

perubahan tersebut tentu proses pembelajaran tidak akan dapat berkembang. 

Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas merupakan salah satu tugas guru 

sebagai pendidik profesional. Bahkan sebagian besar tugas guru sering dihabiskan 

untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di ruang kelas, sehingga wajar 

kiranya jika guru memberikan perhatian lebih terhadap ruang kelas sebagai tempat 

belajar yang lebih sering digunakan oleh peserta didik. Itulah sebabnya seorang 

guru dikatakan harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan kelas. 

Guru sebagai sebagai pengelola kelas, dalam perannya, guru hendaknya 

mampu mengelola kelas karena kelas merupakan lingkungan belajar serta 

merupakan sautu aspek dari lingkungan sekolah yang perlu di organisasi, 

lingkungan ini di atur dan di awasi agar kegiatan – kegiatan belajar terarah kepada 

tujuan–tujuan pendidikan. Pengeloalan kelas yang dilaksanakan dengan baik 

maka akan dapat berimplikasi pada kegiatan pembelajaran yang bermutu, 

pembelajaran yang bermutu yang dapat terlaksana akan dapat pula berpengaruh 

pada keberhasilan suatu pembelajaran oleh guru dan peserta didik . 



Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek dari pengelolaan proses 

pembelajaran yang paling rumit, tetapi menarik perhatian, baik oleh guru yang 

sudah berpengelaman maupun guru-guru muda yang baru bertugas Mulyadi 

(2018:9) Dikatakan rumit karena pengelolaan kelas merupakan hal yang 

memerlukan berbagai kriteria keterampilan, pengelaman, dan juga sikap serta 

kepribadian guru memiliki pengaruh terhadap pengelolaan kelas yang di 

laksanakan .  

Pelaksanaan Pengelolaan kelas dapat dilakukan dalam  berbagai hal 

misalnya, penataan fisik ruang kelas, membangun lingkungan yang kondusif 

untuk kegiatan pembelajaran, pengendalian tingkah laku para peserta didik, 

membangun komunikasi yang baik, dan lain sebagainya. Sehingga dapat 

meminimalisir timbulnya kejenuhan suasana belajar pada peserta didik yang 

berimbas pada   kegiatan pembelajaran yang tidak efektif dan efisien. 

Timbulnya kegiatan pembelajaran yang tidak efektif dan tidak efisien akan 

sangat mendukung terjadinya kegiatan pembelajaran yang tidak berkualitas, 

dengan adanya hal itu akan menyebabkan tujuan pembelajaran tidak akan dapat 

tercapai dan peserta didik tidak akan mendapatkan apa-apa atas kegiatan belajar 

mereka. Maka strategi pengelolaan kelas yang tepat sangat diperlukan untuk 

diciptakan oleh guru dalam perencanaan proses pembelajaran. Pengelolaan kelas 

adalah segala usaha yang diarahkan oleh guru untuk mewujudkan suasana 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi peserta 

didikuntuk belajar denganbaik sesuai kemampuan Segala usaha yang dilakukan 

untuk memperlancar kegiatan pembelajaran adalah tanggung jawab guru. 



 Usaha-usaha yang dilakukan melalui upaya pemanfaatan segala sumber 

daya yang ada dan tersedia di dalam kelas. Selain itu, pengelolaan kelas memang 

berfungsi untuk mengelola tingkah laku peserta didik dalam kelas, menciptakan 

iklim yang kondusif emosional, dan mengelola proses belajar kelompok yang 

efektif. Sejauh ini, strategi pengelolaan kelas yang telah,dilakukan dinilai oleh 

para guru sangat membantu dalam menciptakan suasana pembelajaran yang 

menarik dan menantang bagi para peserta didik. Sehingga hal itu pun menjadi 

sebuah pemicu bagi para guru untuk terus berinovasi dalam mengembangkan 

pengelolaan kelas yang lebih baik lagi. 

Suatu sistem pendidikan dikatakan berkualitas apabila proses 

pembelajarannya dapat berlangsung dengan Menarik dan menantang. Redho 

harsanto (2017:9)  Terkait dengan hal itu, salah satunya yang diperlukan dalam 

sistem pendidikan adalah inovasi dalam strategi pengelolaan kelas sehingga 

diperolehlah suasana belajar yang baru dan bervariasi, yang pada akhirnya 

diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan menantang sesuai 

dengan perkembangan para peserta didik. 

Berdasarkan pengamatan di SD Islam AL-Falah kota Jambi Peneliti 

menemukan guru kelas VI E adalah guru berprestasi tingkat nasiaonal dan juga 

pernah mendapatkan juara 1 lomba mengajar tingkat provinsi jambi dan guru 

tersebut lulusan dari pertanian oleh sebab itu peneliti tertarik mengambil masalah 

Strategi Guru dalam mengelola kelas yang kondusif di Sekolah Dasar. 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang di angkat dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah strategi guru dalam mengelola kelas yang 



kondusif di Sekolah Dasar, dengan adanya penelitian ini guru bisa mengetahui 

bagaimana strategi yang baik untuk melaksanakan proses pembelajaran yang 

kondusif di Sekolah Dasar. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas. Maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi guru dalam pengelolaan kelas VI E yang kondusif di  

sekolah dasar? 

2. Apa saja yang di lakukan guru dalam melakukan strategi di dalam  kelas VI E 

agar terciptanya pembelajaran yang kondusif di sekolah dasar? 

1.3 Tujuan  Penelitian  

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka adapun tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut  yaitu  

1. Mendeskripsikan strategi guru dalam pengelolaan kelas yang kondusif. 

2. Mendeskripsikan upaya yang di lakukan guru dalam melakukan strategi                 

di dalam  kelas agar terciptanya pembelajaran yang kondusif. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia 

pendidikan. Sumbangan tersebut berupa informasi dan pemikiran yang berguna 



untuk pendidikan yang terkait pada strategi guru dalam mengelola kelas yang 

kondusif di SD.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Informasi tentang strategi yang digunakan oleh guru dalam mengeloala 

kelas yang kondusif untuk siswa. 

2. Bagi penulis sendiri, sebagai ajang, pengembangan ilmu pengetahuan dan 

menambah wawasan untuk mendalami sebagai calon pendidik dan 

pengajar.



 

 

 

 

 

  


