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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut Nawawi (dalam Ardy 2013:52) mengartikan kelas sebagai suatu 

masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah sebagai satu 

kesatuan diorganisasikan menjadi unit kerja yang secara dinamis 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang kreatif untuk 

mencapai tujuan. Kelas harus diatur dan diawasi agar berbagai kegiatan belajar 

terarah kepada rujukan-rujukan pendidikan. Pengaturan dan pengawasan terhadap 

kelas sebagai lingkungan belajar ini turut menentukan sejauh mana kelas tersebut 

menjadi kelas yang baik. Kelas yang baik adalah kelas yang bersifat menantang, 

dapat merangsang peserta didik untuk belajar, serta memberikan rasa aman dan 

kepuasan kepada peserta didik dalam belajar (Ardy 2013:44). 

Kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 diarahkan untuk 

memberdayakan semua potensi yang dimiliki peserta didik agar mereka dapat 

memiliki kopetensi yang diharapkan melalui upaya menumbuhkan serta 

mengembangkan; sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Hosnan, 2014:1). 

Pembelajaran berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan sebagai dikehendaki 

kurikulum 2013 akan berdampak bagi guru dalam hal memilih dan menggunakan 

strategi pembelajaran yang tepat. Oleh sebab itu, strategi pembelajaran yang harus 

digunakan guru pun akan berbeda dengan strategi yang digunakan guru ketika 

melaksanakan pengajaran sebagai proses penyampaian pengetahuan (Abidin, 

2014:36).  
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Pembelajaran dalam konteks kurikulum 2013 yaitu pembelajaran tematik 

terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai 

kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian 

tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan dan 

pengetahuan dalam peroses pembelajaran dan integrasi berbagai konsep dasar 

yang berkaitan. Tema merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta 

didik tidak belajar konsep dasar secara persial. Dengan demikian pembelajarannya 

memberikan makna yang utuh kepada peserta didik seperti tercermin pada 

berbagai tema yang tersedia (Kemendikbud, 2013:4). 

 Dalam proses pembelajaran karakteristik anak SD masih tergolong anak-

anak yang fokus perhatiannya cenderung rendah tidak bisa berlama-lama fokus 

terhadap suatu hal, oleh karena itu dari waktu ke waktu tingkah laku dan 

perbuatan anak didik tidak stabil. Sehingga dengan kondisi tersebut guru berupaya 

memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk 

mendukung proses interaksi edukatif siswa mencapai tujuan pembelajaran 

(Djamarah, 2000: 172-173). 

 Tindakan mengelola kelas yang dilakukan guru adalah suatu tindakan 

penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung 

efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan yaitu dengan 

jalan menyediakan kondisi baik fisik maupun kondisi sosio-emosional sehingga  

peserta didik merasakan kenyamanan dan keamanan untuk belajar (Rohani, 

2004:127). Untuk mewujudkan hal tersebut perlu diciptakannya suasana kelas 

yang mendukung proses belajar mengajar yang dapat membantu efektivitas proses 

belajar mengajar seperti contohnya “memanggil setiap murid dengan namanya, 



3 
 

selalu bersikap sopan kepada murid, memastikan bahwa anda tidak menunjukkan 

sikap pilih kasih terhadap murid tertentu, merencanakan dengan jelas apa yang 

akan dilakukan dalam setiap pembelajaran dengan melibatkan setiap murid selama 

pelajaran.” Dalam pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran tematik 

terpadu, guru harus dapat menggunakan seoptimal mungkin semua lingkungan 

belajar yang ada di sekitar.  

  Pengelolaan kelas pada SD kelas rendah pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana 

pembelajaran menyenangkan. Pengaturan ruang yang diterapkan oleh guru pada 

pembelajaran tematik terpadu meliputi: 1) tata ruang disesuaikan dengan tema 

yang sedang dilaksanakan, 2) susunan bangku siswa mudah diubah sesuai dengan 

keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung, 3) siswa belajar tidak selalu 

duduk di kursi tetapi dapat juga di tikar/karpet, 4) kegiatan bervariasi dapat 

dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, 5) dinding kelas dapat 

dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa dan dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar, 6) alat, sarana dan sumber belajar dikelola untuk memudhkan 

peserta didik menggunakan dan menyimpannya kemabali (Permendikbud, 2013). 

Dengan demikian upaya pengelolaan lingkungan belajar dimaksudkan agar 

lingkungan mampu menstimulasi anak-anak berpartisipasi dalam kegiatan belajar 

dengan optimal. Optimalisasi pengelolaan lingkungan belajar akan menciptakan 

kelas menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk pembelajaran pada 

setiap tema, dan sub tema yang berbeda-beda. Dengan cara ini maka guru telah 

memberikan peluang yang sebesar-besarnya bagi semua siswa untuk 

mengeksplorasi materi ajar secara luas dan mendalam, kemudian melibatkan 
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mereka secara langsung dalam aktivitas belajar-mengajar (Permendikbud No 67, 

2013: 4). 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2014  peneliti 

mengamati kegiatan mengelola kelas yang dilakukan guru di kelas IB SD 

Muhammadiyah 04 Batu. Dari fisik kelas sudah memadai semua, suasana sosio-

emosional guru sudah terlihat, selain itu dari hasil wawancara dengan guru kelas 

1B, guru mengatakan bahwa guru masih merasa sulit untuk menciptakan 

ketertiban dalam proses pembelajaran, contohnya saja pada saat mengerjakan 

tugas, ada saja siswa yang masih tidak fokus terhadap tugasnya tersebut, mereka 

sibuk untuk saling mengganggu antara teman yag satu dengan teman yang lain. 

Guru harus mempunyai alternatif tersendiri untuk menangani hal itu, karena sudah 

menjadi kewajiban seorang guru untuk selalu menciptakan suasana pembelajaran 

yang kreatif dan inovatif. Sehingga hal tersebut yang memotivasi peneliti untuk 

menganalisis dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai teknik-teknik guru dalam 

pengelolaan kelas pembelajaran tematik terpadu. Di mana teknik-teknik guru 

tersebut yang akan menciptakan lingkungan yang baik dalam proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, penulis ingin menuangkan dalam bentuk karya 

ilmiah berupa skripsi dengan judul. ”Analisis Teknik-Teknik Guru dalam 

Pengelolaan Kelas pada Pembelajaran Tematik Terpadu di Kelas IB SD 

Muhammadiyah  04 Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana teknik guru dalam mengelola kelas pada pembelajaran 

tematik terpadu di kelas IB semester ganjil 2014/2015 di SD 

Muhammadiyah 04 Batu? 

2. Bagaimana kendala yang dihadapi guru dalam penerapan teknik 

pengelolaan kelas tematik terpadu pada kelas IB semester ganjil 

2014/2015 di SD Muhammadiyah 04 Batu? 

3. Bagaimana solusi terhadap kendala yang dihadapi guru dalam penerapan 

teknik pengelolaan kelas tematik terpadu pada kelas IB  semester ganjil 

2014/2015 di SD Muhammadiyah 04 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tersusunlah tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui teknik-teknik pengelolaan kelas dalam pembelajaran tematik 

terpadu  yang diterapkan oleh guru kelas IB SD Muhammadiyah 04 Batu. 

2. Mengetahui kendala yang dihadapi guru ketika menerapkan teknik-teknik 

pengelolaan kelas pada pembelajaran Tematik terpadu di kelas IB SD 

Muhammadiyah 04 Batu. 

3. Mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi guru ketika menerapkan 

teknik-teknik pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik terpadu  di 

kelas IB SD Muhammadiyah 04 Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi  dan manfaat 

mengenai teknik-teknik pengelolaan kelas dalam pembelajaran tematik terpadu 

sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dipakai sebagai pengembangan ilmu pendidikan  yang 

berkaitan dengan penerapan teknik-teknik pengelolaan kelas khususnya pada  

pembelajaran tematik terpadu. 

2.  Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

 Penelitian ini dapat bermanfaat bagi  siswa, agar siswa dapat belajar dengan 

nyaman dan menyenangkan dalam pembelajaran tematik terpadu melalui 

penerapan teknik-teknik guru yang kreatif sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

b. Bagi Guru 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan untuk guru dapat 

mengaplikasikan teknik-teknik pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik 

terpadu yang sesuai dengan situasi dan kondisi proses pembelajaran  pada saat itu. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi informasi berharga bagi 

kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat terhadap para 
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guru untuk dapat menguasai, mengontrol kelas tematik dan memanfaatkan bentuk 

fisik ruang kelas dengan baik sesuai dengan keadaan sekolah. 

 

E. Batasan Penelitian 

1. Indikator Pembelajaran 

Difokuskan pada Tema 4 Keluargaku, Subtema 1 Anggota Keluargaku, PB 

4, 5, dan 6. Dengan jumlah siswa sebanyak 29 siswa. 

2. Subyek Penelitian  

Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IB SD Muhammadiyah 04 

Batu pada semester I tahun ajaran 2014/2015. Peneliti mengamati teknik guru 

dalam pengelolaan kelas yang meliputi bentuk fisik kelas dan sosio- emosional 

guru di kelas 1B SD Muhammadiyah 04 Batu. 

 

F. Definisi Istilah 

Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, oleh karena 

itu, peneliti memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan 

sebagai berikut:  

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya 

(sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainnya) (KBBI, 2008:59). 

2.  Teknik guru  adalah aktivitas tertentu yang diterapkan oleh guru di dalam 

kelas yang sesuai dengan metode dan oleh karenanya sesuai pula dengan 

pendekatan (Muhammadkholik, 2011:12). 
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3.   Teknik pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau 

wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap personal untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang 

tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan kegiatan-

kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan 

murid. Sehingga terjadinya proses proses belajar yang menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal didalam kelas (Rohani, 

2004:123). 

4. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kurikulum 2013 

adalah kurikulum berbasis kompetensi. Di dalamnya dirumuskan secara 

terpadu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yanag harus 

dikuasai peserta didik. Juga dirumuskan proses pemebelajaran dan 

penilaian yang diperlukan peserta didik mencapai kompetensi yang 

diinginkan tersebut (Permendikbud,2013:3). 

5. Tematik terpadu menurut (Kemendikbud, No.67 2013:132) merupakan 

pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi 

dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. 


