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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, dunia pendidikan semakin maju dan berkembang. Pendidikan 

berperan penting karena melalui pendidikan terlahir individu-individu berkualitas 

yang dapat bersaing di era global. Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 

tentang sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah 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 (Sisdiknas, 

2010:2).  

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran di sekolah. Sekolah 

sebagai lembaga pendidikan berperan dalam mengembangkan potensi-potensi 

siswa. Untuk mengembangkan potensi-potensi siswa diperlukan pendidik yang 

dapat memfasilitasi aktivitas dan kebutuhan siswa secara optimal. Dalam UU RI 

No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab VI Standar Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan Bagian Kesatu Pendidik Pasal 28 Pendidik harus 

memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat 

jasmani, dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional (Sisdiknas, 2010:73).  
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Menurut Entang dalam Purwanti (2015:1) menjelaskan  bahwa  kegiatan  guru  

di  dalam  kelas meliputi  dua  hal  pokok  yaitu  kegiatan  mengajar  dan  kegiatan  

manajerial. Kegiatan  mengajar  dimaksudkan  sebagai  proses  menyampaikan  ilmu 

pengetahuan  kepada  peserta  didik  untuk  mencapai  tujuan-tujuan pembelajaran. 

Sedangkan kegiatan manajerial kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi kelas yang kondusif. Kegiatan manajerial kelas juga disebut 

pengelolaan kelas. Djamarah  dalam Purwanti (2015:3)  mengatakan  bahwa  

masalah  yang dihadapi  guru,  baik  pemula  maupun  yang  sudah  berpengalaman  

adalah pengelolaan  kelas. Untuk itu seyogyanya guru mempunyai strategi 

tersendiri dalam mengelola kelas.  

Strategi menurut Kamus Bahasa Indonesia ( Alex, 2013:447) adalah taktik; 

rencana langkah-langkah yang dilakukan secara sistematis dalam perang. 

Pengelolaan dapat diartikan penyelenggaraan atau manajemen. Sedangkan kelas 

adalah ruangan yang terdapat di sekolah yang digunakan untuk interaksi belajar 

mengajar antara guru dan murid (Nurbahri,1986:1.2). Pengelolaan kelas menurut 

Jihad (2013:102) adalah upaya yang dilakukan guru untuk mengkondisikan kelas 

dengan mengoptimalkan berbagai sumber (potensi pada diri guru, sarana, dan 

lingkungan belajar di kelas) yang ditujukan agar proses belajar mengajar dapat 

berjalan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang ingin dicapai. Maka dapat 

disimpulkan bahwa strategi pengelolaan kelas merupakan suatu cara atau siasat 

yang dilakukan guru sebagai upaya untuk menciptakan kegiatan belajar mengajar 

yang kondusif sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan. 

Hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya proses pengajaran menurut 

Sudirman (1987:312) sedapat mungkin dihindari dan hal-hal yang menunjang 
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kelancaran proses pengajaran sedapat mungkin dipertahankan dan bahkan 

dikembangkan. Oleh karena itu pengelolaan kelas sangat penting bagi guru karena 

dengan begitu kegiatan belajar mengajar akan berjalan lancar. Tujuan dari 

pengelolaan kelas pada hakekatnya adalah memudahkan siswa untuk belajar, 

mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam 

kegiatan belajar mengajar, mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar, 

menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas, dan membantu peserta didik 

agar dapat belajar dengan tertib. Oleh karena itu, pengelolaan kelas ini penting 

karena dapat membantu guru dalam memperbaiki pengelolaan kelas sesuai dengan 

kondisi kelasnya sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengelolaan 

kelas meliputi dua hal menurut Arikunto (1987:68) yaitu pengelolaan yang 

menyangkut peserta didik dan pengelolaan fisik (ruang kelas dan media 

pendidikan).  

Penelitian yang relevan tentang pengelolaan kelas pernah dilakukan oleh 

Pramana, skripsi (2013) yang berjudul “Strategi Pengelolaan Kelas dalam 

Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab Siswa MI Miftahul Huda Bengkal 

Temanggung”. Hasil Penelitian ini adalah pelaksanaan strategi pengelolaan kelas 

yang dilakukan guru bahasa Arab meliputi: a) Keterampilan mengelola kelas; b) 

Mengelola interaksi perilaku belajar di dalam kelas. 2) Motivasi belajar bahasa 

Arab meningkat berdasarkan angket. Faktor pendukung dan penghambat strategi 

pengelolaan kelas dalam meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab siswa adalah: 

a) Faktor pendukung: 1. Peraturan sekolah, 2. Strategi dan metode bervariasi, 3. 

Visi dan misi madrasah, 4. Siswa selalu aktif mengikuti pelajaran; b) Faktor 

penghambat: 1. Kurangnya dukungan orang tua, 2. Sarana prasarana belum 
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memadai, 3. Tidak adanya ruang atau media pembelajaran, 4. Kurang percaya diri, 

5. Kurang rasa tanggung jawab, 6. Konsentrasi siswa kurang maksimal, 7. 

Kurangnya buku tunjangan. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

yaitu sama-sama membahas tentang strategi pengelolaan kelas dan jenis penelitian 

kualitatif. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu kelas, 

mata pelajaran, dan lokasi penelitian. Kelebihan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan Pramana (2013) adalah jika penelitian yang dilakukan oleh 

Pramana (2013) untuk mengetahui strategi pengelolaan kelas dalam meningkatkan 

motivasi belajar bahasa Arab maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

membahas lebih mendalam tentang pengelolaan kelas dan strategi yang dilakukan 

oleh guru kelas 1-5 dalam mengelola kelas di dua sekolah dasar. 

Menurut Sudirman (1987:315) siswa dalam satu kelas meskipun memiliki 

tingkat usia yang sama tetapi memiliki perbedaan pada perkembangan mental dan 

sosial, latar belakang sosial ekonomi, minat dan kebutuhannya serta cara 

belajarnya. Pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru terkadang 

tidak berjalan lancar karena beberapa faktor seperti kondisi peserta didik, kondisi 

fisik lingkungan belajar yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran, dan 

kondisi guru dalam menciptakan pembelajaran (Rohani,2004:157-160).  Jika guru 

tidak memiliki strategi untuk mengelola pembelajaran dan peserta didik dengan 

baik maka pembelajaran akan monoton dan tidak menarik. Oleh karena itu guru 

harus bisa menciptakan kondisi lingkungan belajar yang dapat menumbuhkan 

motivasi siswa untuk belajar.  



5 

 

 

 

Penelitian tentang strategi pengelolaan kelas ini dilakukan di SDN Gumulan 

dan SDN Pojokkulon yang terletak di kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 

Alasan pemilihan sekolah yaitu SDN Pojokkulon dan SDN Gumulan masih 

menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP 2006) berbeda dengan 

sekolah lain yang sudah menggunakan kurikulum 2013. Berdasarkan wawancara 

dengan kepala sekolah pada tanggal 29 Januari 2016, SDN Gumulan memiliki 

prestasi yang cukup baik di wilayah kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang 

yaitu juara 1 nilai rata-rata tertinggi UN se-kecamatan Kesamben Kabupaten 

Jombang pada tahun ajaran 2014/2015. Sedangkan SDN Pojokkulon menjadi juara 

satu nilai UN rata-rata tertinggi se-kecamatan Kesamben pada tahun 2012 

berdasarkan wawancara dengan guru kelas V. Penelitian ini dilakukan di dua 

sekolah tersebut karena SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon memiliki hasil belajar 

dan prestasi yang cukup baik. Hasil belajar yang telah dicapai tersebut merupakan 

keberhasilan guru dalam mengelola kelasnya. Penelitian ini dilaksanakan di dua 

sekolah karena untuk membandingkan strategi pengelolaan kelas yang digunakan 

masing-masing guru pada masing-masing sekolah yang kemudian pada akhirnya 

ditarik kesimpulan.   

SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon memiliki masing-masing 6 kelas. 

Ruang kelas SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon memiliki luas 7mx8m. Jumlah 

peserta didik masing-masing kelas di SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon tidak 

lebih dari 26 peserta didik. Menurut Ardy (2013:54) kapasitas maksimum ruang 

kelas adalah 28 peserta didik. Untuk kelas dengan peserta didik kurang dari 15 

orang, luas minimum ruang kelas adalah 30 m² dengan lebar minimum ruang kelas 

5m. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 Bab II Standar 
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Sarana dan Prasarana SD/MI juga menjelaskan pada poin ketiga bahwa kapasitas 

maksimum ruang kelas adalah 28 peserta didik dengan rasio minimum 2m²/peserta 

didik.  

Uraian diatas SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon Kecamatan Kesamben 

memiliki jumlah peserta didik yang sesuai dengan peraturan pemerintah dan ruang 

kelas yang memadai. Ruang kelas yang memadai ini mendukung terlaksanya 

pengelolaan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di dua sekolah agar peneliti dapat 

membandingkan strategi pengelolaan kelas dari dari masing-masing guru di dua 

sekolah, sehingga nantinya peneliti memperoleh informasi mendalam dan dapat 

menyimpulkan tentang strategi pengelolaan kelas yang diterapkan oleh guru 

sekolah dasar. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah informasi dan 

pengetahuan baik untuk mengelola dan memperbaiki pembelajaran sesuai dengan 

kondisi dan masalah masing-masing kelas.  

Hasil observasi awal tanggal 29 Januari 2016 di SDN Gumulan dan SDN 

Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang, peneliti menemukan 

beberapa masalah terkait dengan pengelolaan kelas. Pada kegiatan pembelajaran, 

masih ditemukan perilaku siswa yang  kurang  kooperatif  terhadap  pembelajaran 

yang sedang berlangsung.  Bahkan  beberapa  siswa kadang  menjadi  pelopor  

kekacauan  di  kelas. Siswa  kadang  memanfaatkan kelengahan guru untuk 

melakukan hal-hal  yang menyimpang seperti mengganggu temannya pada saat 

guru sedang memberikan tugas dan berbicara sendiri dengan temannya. Keadaan 

seperti itu membuat suasana kelas menjadi tidak kondusif. Apalagi pada saat guru 

tidak ada di dalam ruang kelas suasana kelas akan menjadi ramai.  



7 

 

 

 

Pengaturan tempat duduk siswa menggunakan format klasikal. Fasilitas 

yang tersedia juga menjadi kendala dalam pengelolaan kelas.  Fasilitas yang 

disediakan sekolah untuk memenuhi kebutuhan siswa hanya seadanya. Masing-

masing guru memiliki cara tersendiri untuk mengkondisikan kelasnya karena guru 

kelaslah yang mengetahui secara mendalam karakteristik masing-masing siswa. 

Menurut Rohani (2004:123) dengan mengkaji pengelolaan kelas diharapkan 

setiap guru dapat mengelola proses belajar mengajar secara lebih baik, karena 

kondisi yang menguntungkan di dalam kelas merupakan prasyarat utama bagi 

terjadinya proses belajar mengajar yang efektif. Pengelolaan kelas dilakukan untuk 

menciptakan proses belajar mengajar yang efektif sehingga nantinya hasil belajar 

yang diperoleh peserta didik sesuai dengan harapan guru. Berdasarkan latar 

belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Strategi 

Pengelolaan Kelas di SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon Kecamatan Kesamben 

Kabupaten Jombang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1.2.1 Bagaimana strategi pengelolaan kelas di SDN Gumulan dan SDN 

Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang? 

1.2.2 Bagaimana faktor pendukung strategi pengelolaan kelas di SDN Gumulan 

dan SDN Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ? 

1.2.3 Bagaimana faktor penghambat strategi pengelolaan kelas di SDN Gumulan 

dan SDN Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan strategi pengelolaan kelas di SDN Gumulan dan 

SDN Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang 
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1.3.2 Untuk mendeskripsikan faktor pendukung strategi pengelolaan kelas di 

SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten 

Jombang. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan faktor penghambat strategi pengelolaan kelas di 

SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon Kecamatan Kesamben Kabupaten 

Jombang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah kajian ilmu 

pengetahuan dan menambah informasi tentang strategi pengelolaan kelas di 

Sekolah Dasar.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang 

pengelolaan kelas di sekolah dasar.  

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang 

pentingnya mengelola kelas dalam menciptakan kondisi kelas yang optimal 

2) Dapat memperbaiki pembelajaran dengan menggunakan strategi pengelolaan 

kelas yang sesuai dengan masalah / kondisi kelas. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapakan sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk 

memperbaiki dan menyempurnakan pengelolaan kelas oleh guru sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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1.5 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Adapun ruang lingkup pembahasan penelitian ini adalah : 

1.5.1 Penelitian ini hanya membahas tentang strategi pengelolaan kelas di SDN 

Gumulan dan SDN Pojokulon Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. 

1.5.2 Membahas tentang faktor pendukung dan faktor penghambat strategi 

pengelolaan kelas di SDN Gumulan dan SDN Pojokkulon Kecamatan 

Kesamben Kabupaten Jombang. 

1.6 Definisi Istilah  

1.6.1 Strategi adalah suatu cara atau siasat yang direncanakan secara cermat untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. 

1.6.2 Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan dalam menciptakan kondisi 

kelas yang kondusif yang dapat memotivasi siswa untuk belajar. 




