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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kemajuan suatu ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa 

perubahan penerapan dan perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia 

terutama masalah pendidikan. Penyerapan dan penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi akan berhasil apabila sumber daya manusia berkualitas. 

Peningkatan sumber daya manusia dapat terlaksana dengan baik melalui 

pendidikan. 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam proses 

peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan 

merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas 

sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan mempunyai tiga 

pokok utama yang disoroti, yaitu pembaharuan kurikulum, peningkatan 

kualitas pembelajaran, dan efektivitas metode pembelajaran. 

Undang-Undang RI no 20 tahun 2003 pasal 1 ayat (1) tentang Sikdiknas 

menyebutkan bahwa  

“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”.  

 
Permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran yang sering ditemui 

adalah rendahnya kualitas hasil dan proses belajar yang dicapai siswa
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Rendahnya kualitas hasil belajar ditandai oleh pencapaian prestasi belajar 

yang belum memenuhi standar kompetensi seperti tuntutan kurikulum. Oleh 

karena itu, setiap sekolah hendaknya selalu melakukan berbagai inovasi dalam 

pengembangannya untuk mendasari dan mencetak sumber daya manusia yang 

berkualitas dan melakukan berbagai pembenahan melalui manajemen yang 

professional untuk mengoptimalkan kualitas kegiatan belajar mengajar di 

kelas. 

Kelas memiliki peran yang penting dalam menentukan keberhasilan 

belajar peserta didik. Bisa dipahami bahwa kelas merupakan central of 

learning (pusat pembelajaran). Karena dalam kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan di sebuah lembaga pendidikan, kelas merupakan komponen yang 

tidak dapat dipisahkan dari sekolah, meskipun dengan bentuk yang minimalis. 

Kelas merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang 

pembelajaran karena Kondisi ruang kelas juga memberikan pengaruh terhadap 

kelancaran proses belajar mengajar. 

Kelas yang kondusif dapat diartikan lingkungan belajar yang 

mendorong terjadinya proses belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar 

apapun yang digunakan guru akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung 

dengan iklim dan kondisi kelas yang kondusif. Di kelas segala aspek 

pendidikan pengajaran bertemu dan berproses. Guru, siswa, kurikulum, dan 

media akan  bertemu, berpadu dan berinteraksi dikelas. Oleh sebab itu, sudah 

selayaknya kelas dikelola dengan baik, professional, dan harus berlangsung 

terus menerus.  
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Menurut Suyono (2014:188), peran guru sangat besar dalam 

pengelolaan kelas karena guru sebagai penanggung jawab dalam kelas. Guru 

merupakan mediator dan fasilitator pembelajaran dikelas sehingga guru harus 

penuh inisiatif dan kreatif dalam kelas karena gurulah yang lebih mengetahui 

keadaan siswa dengan segala latar belakangnya oleh karena itu kemampuan 

guru dalam mengelola kelas sangat dibutuhkan. Adanya kreatifitas guru dalam 

mengelola kelas bukan saja dapat membangkitkan kemauan siswa dalam 

belajar tetapi juga meningkatkan prestasi belajar, ketrampilan, dan perubahan 

sikap positif oleh karena itu guru yang mampu mengelola kelas dengan baik 

dapat dikatakan dapat memanajemen kelas dengan baik.   

Winoto (2007:6) mengatakan “lingkungan belajar yang digunakan 

siswa untuk menerima pelajaran memang sangat berpengaruh terhadap 

semangat belajar siswa. Penyebab kurang berhasilnya model pembelajaran 

dengan kelas permanen, adalah faktor kejenuhan siswa dalam menerima 

pelajaran”. Kejenuhan memang bisa menyebabkan siswa malas untuk 

menerima pelajaran. Sehingga untuk mengatasi kejenuhan tersebut guru harus 

mengubah sistem pembelajaran yang diterapkan. Salah satu cara untuk 

mengatasinya yaitu dengan cara memanajemen kelas. 

Manajemen kelas merupakan keterampilan guru sebagai seorang 

leader sekaligus manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk 

meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar (Wiyani 2013:59). Sebagai 

seorang leader, guru berupaya memotivasi siswa serta menanamkan nilai-nilai 

kebaikan yang harus diyakini dan dapat diimplementasikan oleh siswa 

sehingga dalam pembelajaran siswa merasa bersemangat untuk mengikutinya 
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dan siswa yang sudah bisa mengubah siklus perilaku negatifnya dapat 

mencapai tujuan pembelajarannya. Selain itu sebagai seorang manajer di 

kelas, guru bertugas mengelola sarana di kelas, mengelola potensi siswa serta 

menggunakan teknologi dalam mengelola kelas agar dapat melahirkan 

produktivitas kerja, efisiensi, tepat waktu (sesuai dengan rencana 

pembelajaran yang telah dibuat dan diterapkan dalam pembelajaran) dan 

kualitas kegiatan belajar mengajar.  

“Karakteristik kondisi kelas yang mendukung keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar yaitu kelas yang memiliki sifat merangsang dan menantang 

untuk selalu belajar, memberikan rasa aman” (Wiyani 2013:58). Guru harus 

berusaha menciptakan kondisi kelas yang diharapkan dan Memberi rasa aman 

pada proses belajar mengajar oleh karena itu pengelolaan kelas yang efektif 

dan efisien harus didukung oleh kompetensi serta kreatifitas guru sehingga 

pengelolan kelas sangat menentukan bagi pencapaian hasil belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 26 Januari 

2016 di SDN Minggiran 1 Kabupaten Kediri ditemukan beberapa kondisi 

terkait manajemen kelas. Hal ini terlihat dari pengaturan ruangan belajar yang 

sudah cukup baik. Peletakan media pendidikan yang strategis sehingga 

memudahkan semua siswa melihatnya. Selain itu kondisi manajemen kelas 

juga tampak dari adanya beberapa bentuk interaksi di kelas yang baik 

meskipun dalam kegiatan pembelajaran, masih ditemukan perilaku siswa yang 

kurang kooperatif terhadap pembelajaran dan guru kurang memperhatikan 

kegiatan manajemen kelas. Guru beranggapan bahwa manajemen kelas 

memang penting, namun terkadang sulit untuk melakukannya. Ada beberapa 
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kendala di antaranya memang sekolah belum bisa menyediakan fasilitas yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga yang digunakan hanya seadanya  

sudah tentu akan menghambat ketercapaian kegiatan pembelajaran. Jika kelas 

dikelola dengan baik maka sangat dimungkinkan keberhasilan belajar 

mengajar akan tercapai. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin 

melakukan suatu penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Manajemen 

Kelas Pada Kegiatan Pembelajaran di SDN Minggiran 1 Kabupaten Kediri”  

B. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang yang terurai  di atas, dapat disusun  rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan manajemen kelas pada kegiatan pembelajaran di 

SDN Minggiran 1 Kabupaten Kediri? 

2. Apa saja faktor penghambat penerapan manajemen kelas pada kegiatan 

pembelajaran di SDN Minggiran 1 Kabupaten Kediri? 

3. Apa saja faktor pendukung penerapan manajemen kelas pada kegiatan 

pembelajaran di SDN Minggiran 1 Kabupaten Kediri? 

C. Tujuan Penulisan 

  Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan   

penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan manajemen kelas pada kegiatan pembelajaran di 

SDN Minggiran 1 Kabupaten Kediri 

2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung penerapan manajemen 

kelas pada kegiatan pembelajaran di SDN Minggiran 1 Kabupaten Kediri 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

pihak antara lain:    

1. Manfaat teoritis 

Memberikan gambaran tentang manajemen kelas sehingga diharapkan 

dapat memberikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar dengan manajemen kelas yang baik 

sehingga kompetensi dalam mata pelajaran dan kegiatan 

pembelajaran dapat tercapai secara optimal. 

b.   Manfaat bagi Guru 

Untuk guru, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendapatkan 

informasi mengenai manajemen kelas sehingga akan lebih siap lagi 

dalam melangsungkan kegiatan pembelajaran . 

c.    Manfaat bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian-

penelitian selanjutnya, khususnya di bidang Penelitian Kualitatif 

E. Penegasan Istilah  

Penegasan istilah diperlukan apabila akan diperkirakan akan timbul 

perbedaan pengertian atau kurangjelasan makna. Untuk menghindari 

pemaknaan yang kurang sesuai terhadap istilah-istilah dalam penelitian ini, 

maka perlu ditegaskan sebagai berikut: 
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1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya (KBBI:2005).  

Analisis dapat diartikan penyelidikan terhadap sesuatu (benda, 

fakta, fenomena) sampai mampu menguraikannya menjadi bagian-bagian 

serta mengenal kaitan antarbagian tersebut, dapat juga memecahkan atau 

menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen 

yang lebih mudah dipahami. 

2. Manajemen kelas  

Manajemen kelas adalah keterampilan guru sebagai seorang leader 

sekaligus manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk 

meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar. (Wiyani:2013). 

Keterampilan manajemen kelas harus dimiliki guru dalam 

memutuskan, memahami, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan 

suasana kelas terhadap aspek-aspek sehingga memungkinkan murid 

belajar dengan baik. Selain itu manajemen kelas adalah serangkaian 

kegiatan guru dalam upaya menciptakan suatu kondisi kelas yang 

memungkinkan peserta didik dalam kelas tersebut dapat belajar dengan 

efektif dan memelihara situasi kelas agar tetap kondusif untuk proses 

belajar mengajar. 

3. Pembelajaran  

Pembelajaran adalah membelajarkan siswa menggunakan asas 

pendidikan maupun teori belajar, Pembelajaran merupakan komunikasi 

dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, 
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sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. (Suyono: 

2014).  

Pembelajaran dapat diartikan proses interaksi murid dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selain itu 

proses interaksi juga berupa bantuan yang diberikan pendidik dalam 

pemerolehan ilmu dan pembentukan sikap untuk membantu murid agar 

dapat belajar dengan baik. Proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar merupakan bantuan 

yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap 

dan kepercayaan pada peserta didik. 


