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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan menduduki posisi utama dalam pembangunan negara karena 

sasarannya peserta didik untuk meningkatkan kualitas SDM. Pendidikan  

merupakan bagian yang sangat penting  bagi negara untuk mendapatkan perhatian  

dan  solusi  yang  sesuai  perkembangan  jaman  dan  dunia pendidikan  saat ini. 

Meningkatnya kualitas SDM di Indonesia dipengaruhi oleh keberhasilan pendidik 

dalam mengajar peserta didik. Keberhasilan pendidikan dapat dipicu oleh 

kesesuaian kurikulum dan keterampilan guru mengajar. Ada  beberapa masalah 

atau kendala dalam pendididkan di Indonesia dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu 

berbagai cara dan usaha digunakan untuk  memajukan  pendidikan  serta  

mengatasi  berbagai  kendala  yang timbul untuk menunjang tujuan pendidikan. 

Salah  satu  tujuan  Pendidikan  Nasional  yang  ingin  dicapai  dalam 

pembangunan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 

tentang  sistem  pendidikan  nasional  yang  menyatakan  bahwa: Pendidikan 

nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk  watak  serta 

peradaban  bangsa  yang  bermanfaat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia 

beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  

sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri  dan  menjadi  warga  Negara  yang  

demokrasi sehingga bertanggung jawab. Untuk mendukung tujuan pendidikan 

tersebut perlu adanya peran guru yang dapat mengelola kelas dengan baik. 
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Peran guru dalam mendukung tujuan pendidikan  sangat bergantung pada 

bagaimana guru melakukan interaksi dan sosialisasi dengan siswanya, mulai dari 

interaksi formal ketika kegiatan belajar mengajar hingga interaksi di luar jam 

belajar mengajar. Dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas guru perlu 

mengertahui karakteristik dan kemampuan setiap siswanya. Selain itu peran guru 

dalam mengelola kelas harus yang menciptakan suasana kelas yang tidak 

membosankan. Oleh karena itu pembelajaran yang kreatif dan inovatif perlu 

digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. 

Pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat diwujudkan dengan 

menerapkan keterampilan guru dalam mengajar. Oleh karena itu, guru sangat 

berperan penting dalam menjalankan proses belajar mengajar. Guru harus 

berperan aktif  dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, 

sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam rangka ini, 

guru sebagai pelaku otonomi kelas memiliki wewenang untuk melakukan 

reformasi kelas (classroom) dalam rangka melakukan perubahan perilaku peserta 

didik secara berkelanjutan yang sejalan dengan tugas perkembangannya dan 

tuntutan lingkungan disekitarnya (Hanafiah dan Cucu, 2009: 103). Berkaitan 

dengan ini, guru memiliki peranan yang sangat penting bagi proses pembelajaran 

di dalam kelas. 

Pembelajaran merupakan upaya sengaja dan bertujuan yang berfokus 

kepada kepentingan, karakteristik, dan kondisi orang lain agar peserta didik dapat 

belajar dengan efektif dan efisien (Thobroni, 2015: 35). Pembelajaran dikelas 

terdiri dari guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar. Tugas guru dalam 

mengajar selain menyampaikan materi kepada peserta didik yaitu menciptakan 
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suasana belajar yang tidak membosankan dan menyenangkan bagi peserta didik. 

Suasana belajar yang membosankan dan tidak menyenangkan akan membuat 

peserta didik tidak bersemangat dalam kelas sehingga pembelajaran dikelas 

kurang aktif dan berdampak pada tidak tercapainya tujuan belajar. 

Menurut Suprijono (dalam Thobroni, 2015: 20) Tujuan belajar yang 

eksplisit diusahakan untuk dicapai dengan tindakan instruksional effects, yang 

biasanya berbentuk pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, tujuan belajar 

sebagai hasil yang menyertai tujuan belajar instruksional disebut nurturant effects. 

Bentuknya berupa kemampuan berfikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan 

demokratis, menerima orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan 

konsekuensi logis dari peserta didik “menghidupi” (live in) suatu sistem 

lingkungan belajar tertentu. Terwujudnya tujuan belajar didukung oleh cara 

mengajar guru yang kreatif dan inovatif 

Mengajar adalah proses penyampaian informasi atau pengetahuan dari 

guru kepada peserta didik, proses penyampaian tersebut sering juga dianggap 

sebagai proses mentransfer pengetahuan (transfer of knowledge) (Wijayani, 2013: 

27). Penyampaian informasi kepada peserta didik didukung oleh keterampilan 

guru yang profesional. Tugas guru selain menyampaikan materi yaitu 

menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangakan bagi peserta didik. 

Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan sangat berpengaruh pada minat 

belajar dan hasil belajar siswa terutama pada siswa yang baru menginjak bangku 

sekolah yaitu kelas rendah. 

Siswa kelas rendah adalah siswa kelas I sampai III.  Siswa kelas III 

merupakan siswa peralihan, dikatakan demikian karena pada siswa kelas III akan 
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beralih dari kelas rendah menuju kelas tinggi. Sehingga pada kelas ini siswa 

cenderung mulai menyadari bahwa dirinya sudah berada di sekolah dasar, 

meskipun tidak semua siswa menyadari hal demikian. Dalam hal itu, peran guru 

dalam pengelolaan kelas sangat berpengaruh pada aktivitas siswa di kelas. 

Keterampilan guru dalam mengajar sangat diperlukan agar menumbuhkan minat 

belajar dan hasil belajar siswa. 

Selain itu, keberhasilan dan tujuan pembelajaran tercapai bergantung 

pada keterampilan guru mengajar. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya 

perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Setiap guru mempunyai keterampilan guru mengajar yang berbeda 

dan pembelajaran tercapai juga berbeda. Di samping itu, peran guru dalam kelas 

sebagai vasilitator dan pengganti orang tua disekolah bagi siswa. Oleh karena itu 

keterampilan guru mengajar sangat penting dan menjadi hal utama dalam proses 

pembelajaran di kelas. 

Setelah melakukan observasi awal di SD Muhammadiyah 06 Lawang 

Kabupaten Malang pada tanggal 23 Mei 2016, suasana pembelajaran di kelasI, II, 

dan III  sangat kondusif ditandai dengan siswa memperhatikan penjelasan dari 

guru, selain itu guru juga mengelola kelas dengan membagi siswa secara 

berkelompok dalam belajar sehingga pada pembelajaran di kelas menjadi aktif 

dan berpusat kepada siswa. Selain itu di akhir jam pelajaran guru sering memberi 

kuis yang bisa menjawab bisa pulang terlebih dulu dengan materi mata pelajaran 

sebelumnya dengan tujuan agar siswa tidak begitu saja lupa pada materi yang baru 

mereka pelajari serta untuk menguatkan daya ingat siswa. 
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Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian 

tentang analisis keterampilan guru mengajar pada kelas rendah. Peneliti juga akan 

mengamati keterampilan guru mengajar dan aktivitas guru pada proses belajar 

mengajar di kelas rendah yang dilakukan oleh guru-guru kelas rendah. Oleh 

karena itu, peneliti memberi judul “Analisis Keterampilan Guru Mengajar pada 

Kelas Rendah SD Muhammadiyah 06 Lawang Kabupaten Malang”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat 

dijadikan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana keterampilan guru mengajar pada kelas rendah SD 

Muhammadiyah 06 Lawang Kabupaten Malang? 

2. Bagaimanakendala keterampilan guru mengajar pada kelas rendah SD 

Muhammadiyah 06 Lawang Kabupaten Malang? 

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul pada 

keterampilan guru mengajar pada kelas rendah SD Muhammadiyah 06 

Lawang Kabupaten Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan keterampilan guru mengajar pada kelas rendah SD 

Muhammadiyah 06 Lawang Kabupaten Malang. 
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2. Mendeskripsikan kendala keterampilan guru mengajar pada kelas rendah SD 

Muhammadiyah 06 Lawang Kabupaten Malang. 

3. Mendeskripsikanupaya dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul 

padaketerampilan guru mengajar pada  kelas rendah SD Muhammadiyah 06 

Lawang Kabupaten Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Suatu penulisan yang baik, harus dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu maupun untuk kalangan umum. Manfaat dalam penelitian ini 

mencakup dua hal yaitu teoritis dan praktis. Berikut penjabaran manfaat dalam 

penelitian ini. 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pengembangan ilmu 

tentang keterampilan guru mengajar dan memberikan gambaran nyata tentang 

perbedaan keterampilan guru mengajar pada masing-masing kelas pada kelas 

rendah. 

2. Praktis 

a. Bagi siswa 

Diharapkan para peserta didik dapat belajar lebih efektif,  efisien 

dan tidak merasa bosan dengan cara keterampilan guru mengajar. 

b. Bagi guru 

Memberikan masukan agar guru dapat menerapkan berbagai 

keterampilan mengajar dalam proses pembelajaran di kelas guna 

menumbuhkan prestasi belajar siswa. 
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c. Bagi sekolah 

Sebagai acuan guru serta masukan informasi positif terhadap 

kemajuan pendidikan sekolah, tentang keterampilan guru dalam 

mengajar atau mendidik siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. 

d. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan pengalaman dan pengetahuan baru 

dalam dunia pendidikan tentang keterampilan mengajar yang dapat di 

gunakan dalam proses belajar mengajar di masa mendatang guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

 

E. Penegasan Istilah 

Penegasan Istilah yaitu menegaskan istilah yang digunakan agar tidak 

terjadi kesalahpahaman pembaca. Ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan 

untuk memperjelas pengertian dalam penelitian. Istilah tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya ((KBBI)Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). 

2. Mengajaradalahproses penyampaian informasi atau pengetahuan dari guru 

kepada peserta didik (Wijayani, 2013: 27). 

3. Kelas Rendah adalah siswa yang memiliki usia 6 atau 7 sampai 8 atau 9 tahun, siswa yang berada 

pada kelompok ini termasuk dalam rentangan anak usia dini (Supandi dalam Kawuryan. 

(2016)Karakteristik Siswa Sd Kelas Rendah Dan Pembelajarannya. Jurnal PPSD FIP UNY.1-6, 

https://www.google.co.id/?gws_rd=cr&ei=UfcAV53FIs69ugTHgo2ICA#q=kelas+rendah+pdf). 




