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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional yang menjelaskan tentang pengertian dan tujuan 

pendidikan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. Berdasarkan definisi di atas, pencapaian tujuan pendidikan akan 

dapat dilaksanakan dengan adanya pembaharuan pada sistem pendidikan di 

Indonesia. Pembaharuan tersebut antara lain pembaharuan kurikulum, 

manajemen pendidikan, sumber daya manusia (guru), serta sarana dan 

prasarana. Pembaharuan pada sistem pendidikan diharapkan mampu 

menghasilkan mutu pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia berkaitan 

erat salah satunya dengan peningkatan kualitas pembelajaran yang secara 

operasional dilaksanakan oleh guru di kelas. Pada dasarnya kegiatan 

pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan. 

Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses pembelajaran yang 

diselenggarakan sesuai dengantujuan pembelajaran yaitu untuk mencapai 

kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada siswa. Kegiatan 
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pembelajaran tersebut tidak terlepas oleh peran utama seorang guru sebagai 

manajer di dalam kelas. 

Proses pembelajaran yang dilaksanakan guru sebagai kelas meliputi 

dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengelolaan pembelajaran dan 

pengelolaan kelas. Kedua kegiatan tersebut sangat erat hubungannya namun 

dapat dan harus dibedakan satu sama lain karena mempunyai tujuan berbeda. 

Menurut Yamin (2012:36) pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dalam suatu 

pembelajaran. Sedangkan kegiatan pengelolaan kelas lebih berkaitan dengan 

upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal 

bagi terjadinya proses belajar yang di dalamnya mencangkup pengaturan 

peserta didik dan fasilitas. Kegiatan pengelolaan kelas tersebut misalnya yaitu 

penghentian perilaku peserta didik yang mengabaikan perhatian kelas, 

pemberian peringatan, penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat 

waktu, ataupun penetapan norma kelompok yang produktif. 

Pengelolaan kelas yang baik akan mampu memberikan rasa nyaman 

bagi siswa untuk berada di dalamnya dan melakukan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan pelaksanaan kurikulum 

2013 di sekolah dasar saat ini. Masing-masing siswa dapat dengan nyaman 

mengamati untuk menemukan sendiri fakta-fakta, konsep-konsep, proses dan 

prosedur maupun prinsip-prinsip terkait dengan tema pembelajaran 

kurikulum 2013 seperti telah direncanakan oleh guru yang dituangkan dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, 

maka keterampilan pengelolaan kelas yang baik akan memberikan 
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kemudahan bagi guru untuk melaksanakan proses belajar yang berpusat pada 

siswa serta mempunyai potensi besar terjadinya transfer pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang bermakna bagi perkembangan kompetensi siswa 

dalam pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013. 

Pada proses pembelajaran tematik terpadu di kelas 1, guru memegang 

peranan penting dalam menciptakan stimulus respon agar siswa menyadari 

kejadian di sekitar lingkungannya. Hal ini memerlukan kegigihan seorang 

guru dalam menciptakan suatu kondisi belajar di kelas yang kondusif dan 

menyenangkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka perilaku belajar siswa 

sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam diri dan lingkungannya. 

Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena proses belajar terjadi dalam 

konteks interaksi diri siswa dengan lingkungannya. Suasana kelas yang 

kondusif dan menyenangkan dalam rangka peningkatan keberhasilan proses 

kegiatan belajar mengajar sangat diperlukan bagi siswa kelas 1 dalam 

pembelajaran tematik terpadu. Berdasarkan hal tersebut, pembelajaran 

tematik terpadu di kelas 1 ini memerlukan guru yang kreatif, inovatif dan 

berkompeten baik dalam menyiapkan kegiatan dan pengalaman belajar bagi 

siswa agar pembelajaran menjadi bermakna, menarik, menyenangkan dan 

utuh. Pencapaian tersebut dapat diraih seorang guru selain melalui 

pengelolaan pembelajaran yang baik juga didukung dengan pengolaan kelas 

yang efektif. 

Berkaitan dengan hal di atas, permasalahan di sekolah yaitu 

pelaksanaan pengelolaan kelas oleh guru kelas masih mengalami kendala. 

Kelas masih ricuh dan gaduh sehingga tidak kondusif untuk sebuah proses 
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pembelajaran. Selain itu, pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 ini 

masih dianggap baru oleh guru kelas sehingga yang terjadi di lapangan masih 

adanya kendala selain pada pengelolaan pembelajaran juga dalam hal 

mengelola kelas dengan baik oleh guru kelas. Masalah tersebut menyebabkan 

guru kelas mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran yang berpusat pada siswa pada pembelajaran tematik terpadu 

sesuai dengan kurikulum 2013. Hal tersebut mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian di SDN Blimbing 3 Malang yang sudah melaksanakan 

pembelajaran tematik sesuai kurikulum 2013 saat ini. 

Menurut Peraturan Mendikbud RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa 

pelaksanaan pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik terpadu 

kurikulum 2013 antara lain: 

a) Guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik 
seduai dengan tujuan dan karakteristik proses pembelajaran,     
b) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran 
harus dapat didengar dengan baik oleh peserta didik, c) Guru 
wajib menggunakan kata-kata santun, lugas dan mudah 
dimengerti oleh peserta didik, d) Guru menyesuaikan materi 
pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta 
didik, e) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, 
kenyamanan, dan keselamatan dalam menyelenggarakan proses 
pembelajaran, f) Guru memberikan penguatan dan umpan balik 
terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses 
pembelajaran berlangsung, g) Guru mendorong dan menghargai 
peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat, h) 
Guru berpakaian sopan, bersih, dan rapi, i) Pada tiap awal 
semester, guru menjelaskan kepada peserta didik silabus mata 
pelajaran, dan j) Guru memulai dan mengakhiri proses 
pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 
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Dari sepuluh butir pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik 

terpadu kurikulum 2013 di atas, seorang guru atau pendidik harus melakukan 

kegiatan pengelolaan kelas dalam pembelajaran yang dilaksanakannya. 

Sepuluh poin pengelolaan kelas tersebut lebih merupakan pengaturan atau 

anjuran kepada guru untuk melaksanakan pengelolaan kelas. Poin-poin di atas 

adalah sebagai acuan keberhasilan guru dalam mengelola kelasnya dalam 

suatu proses pembelajaran. Seorang guru dituntut untuk memiliki 

keterampilan dalam pengelolaan kelas yang efektif untuk menciptakan iklim 

kondusif dan menyenangkan di dalam kelas. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menyadari bahwa 

pengelolaan kelas menjadi suatu hal yang penting dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran tematik terpadu pada kurikulum 2013. Pelaksanaan tersebut 

harus didukung dengan keterampilan guru dalam mengelola kelas agar 

tercipta suasana yang kondusif untuk proses belajar mengajar supaya berjalan 

dengan lancar. Mengingat pentingnya pengelolaan kelas dalam usaha 

pencapaian tujuan pendidikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melaksanakan penelitian lebih mendalam yang berjudul “Analisis 

Pelaksanaan Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran Tematik Terpadu di 

Kelas 1 SDN Blimbing 3 Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

dapat dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik 

terpadu di kelas I SDN Blimbing 3 Malang? 
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2. Apa faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan kelas pada 

pembelajaran tematik terpadu di kelas I SDN Blimbing 3 Malang? 

3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan kelas pada 

pembelajaran tematik terpadu di kelas I SDN Blimbing 3 Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan kelas pada pembelajaran 

tematik terpadu di kelas I SDN Blimbing 3 Malang. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dalam pelaksanaan pengelolaan 

kelas pada pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di kelas I SDN 

Blimbing 3 Malang. 

3. Mendeskripsikan faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan 

kelas pada pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu di kelas I SDN 

Blimbing 3 Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap melakukan penelitian diharapkan dapat memperoleh manfaat, 

begitu juga dalam penelitian ini. Adapun yang bisa diperoleh dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan 

mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan kelas pada pembelajaran 

tematik terpadu di kelas I SDN Blimbing 3 Malang juga faktor 

penghambat dan faktor pendukungnya. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan 

pengalaman yang sangat berarti tentang pelaksanaan pengelolaan 

kelas pada pembelajaran tematik terpadu dan terutama dalam hal 

penelitian. 

b. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang 

pelaksanaan pengelolaan kelas yang ada di sekolah dan sebagai 

acuan pengembangan pengelolaan kelas yang efektif dalam 

pembelajaran tematik terpadu di kelas I SDN Blimbing 3 Malang. 

Pengelolaan kelas yang baik dapat menciptakan kondisi belajar 

yang menyenangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran. 

c. Bagi Dinas Pendidikan, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan dan pertimbangan dalam upaya 

peningkatan mutu pendidikan. 

E. Batasan Masalah 

Mengingat adanya berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti 

dan adanya keanekaragaman persepsi, maka dalam penelitian ini 

dititikberatkan pada kegiatan pelaksanaan pengelolaan kelas pada proses 

pembelajaran tematik terpadu di kelas 1 SDN Blimbing 3 Malang pada     

Tema 3 “Kegiatanku” Subtema 3 “Kegiatan Sore Hari” sesuai dengan acuan 

dari pemerintah yang tercantum dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 65 

Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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F. Penegasan Istilah 

1. Analisis 

Analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinfomasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2010:334). 

2. Pelaksanaan 

Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktivitas, aksi, tindakan 

atau adanya mekanisme suatu system, pelaksanaan diartikan bukan hanya 

aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan 

kegiatan (Usman,2002:70). 

3. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

penanggungjawab kegiatan belajar mengajar (guru) atau yang membantu 

dengan tujuan agar dicapainya kondisi optimal sehingga dapat terlaksana 

kegiatan belajar yang seperti diharapkan. Pengelolaan dapat dilihat dari 

dua segi, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa dan pengelolaan fisik 

(Suharsimi Arikunto dalam Djamarah, 2010:177). 

4. Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik terpadu menurut Permendikbud No.67 

(2013:132) merupakan suatu bentuk pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema. 


