
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sekolah dasar merupakan sebuah tempat belajar bagi anak-anak yang 

tingkatannya paling awal. Dalam sekolah dasar terdapat enam kelas, yaitu dari 

kelas 1 sampai kelas 6. Kelas secara umum didefinisikan sebagai sekelompok 

siswa, yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru 

yang sama. Kelas merupakan bagian atau unit sekolah terkecil. Penggunaan 

istilah “unit” di sini mengandung sebuah pengertian bahwa setiap kelas 

mempunyai kekhususan sendiri. Oleh sebab itu diperlukan manajemen kelas 

yang baik dengan maksud agar dicapai kondisi optimal sehingga dapat 

terlaksana kegiatan belajar seperti yang diharapkan (Suharsimi, 2009: 5) 

Manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa didalam kelas 

yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana/kondisi 

kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan suasana 

yang menyenangkan dan mempertahankan motivasi siswa untuk selalu ikut 

terlibat dan berperan serta dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan 

manajemen kelas di Sekolah Dasar, lingkungan fisik yang memenuhi syarat 

akan mendukung meningkatnya intensitas pembelajaran siswa dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. 

Secara umum tujuan dilakukannya manajemen kelas yaitu untuk 

menciptakan suasana kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya 

kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian, kegiatan tersebut akan dapat 

berjalan dengan efektif dan terarah sehingga tujuan belajar yang telah
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ditetapkan dapat tercapai. Tercapai atau tidaknya tujuan manajemen kelas 

salah satunya dapat dinilai dari kelancaran proses belajar mengajar serta 

memberikan dampak positif bagi kondisi emosional siswa sehingga siswa 

dapat mengembangkan potensi dirinya dengan baik. (Novan, 2013: 8) 

Manajemen kelas di sekolah dasar tidak hanya pengaturan belajar dan 

fasilitas, tetapi menyiapkan kondisi dan lingkungan kelas agar tercipta 

kenyamanan dan suasana belajar yang efektif. Oleh karena itu, kelas perlu 

dikelola secara baik agar menciptakan iklim belajar yang menunjang. 

Manajemen kelas pada SD kelas rendah dalam pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran tematik perlu melakukan pengaturan ruang agar suasana 

pembelajaran menyenangkan. Pengaturan ruang yang diterapkan oleh guru 

pada pembelajaran tematik terpadu meliputi: a) tata ruang disesuaikan dengan 

tema yang sedang dilaksanakan, b) susunan bangku siswa mudah diubah 

sesuai dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung, c) siswa 

belajar tidak selalu duduk di kursi tetapi dapat juga di tikar/karpet, d) kegiatan 

bervariasi dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, e) dinding 

kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil karya siswa dan 

dimanfaatkan sebagai sumber belajar, f) alat, sarana dan sumber belajar 

dikelola untuk memudahkan peserta didik menggunakan dan menyimpannya 

kembali (Permendikbud: 2013).  

Tindakan manajemen kelas yang dilakukan guru adalah suatu tindakan 

penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung 

efektif. Maka dari itu, manajemen kelas tidak hanya terkait dengan 

pengaturan kelas saja, melainkan juga terkait dengan membangun terciptanya 
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situasi dan kondisi lingkungan kelas yang kondusif untuk belajar, termasuk 

membangun interaksi yang positif antar pribadi di dalam kelas, sehingga 

berdampak positif bagi peserta didik dalam pembelajaran. Dalam hal ini guru 

mempunyai tantangan besar mengenai bagaimana mengendalikan perilaku 

peserta didik, sehingga terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar, 

mengkondisikan lingkungan kelas agar kondusif, membangun interaksi kelas 

yang positif, serta mengembangkan perilaku sosial yang positif untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Keberhasilan manajemen kelas yang dilakukan oleh guru bisa 

didukung oleh berbagai faktor, diantaranya faktor sekolah dan juga faktor 

pribadi guru sendiri. Jika guru mempunyai kemampuan dan benar-benar ingin 

melakukan manajemen kelas dengan sungguh-sungguh tentu hasilnya juga 

akan baik, namun jika guru hanya fokus pada kegiatan mengajar saja dan 

kurang memperhatikan kegiatan manajerial kelas, maka kegiatan 

pembelajaran pun tidak akan berjalan dengan maksimal. Selain itu, faktor 

sekolah juga memegang peranan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang 

memadai. Dalam hal ini, apabila di sekolah tersedia fasilitas yang memadai, 

maka guru juga semakin mudah untuk melakukan kegiatan manajemen kelas 

dengan lebih maksimal.  

Dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 5 Februari 2017 

peneliti mengamati kegiatan manajemen kelas yang dilakukan guru di kelas 1 

SDN Dinoyo 3 Malang. SD tersebut menerapkan kurikulum 2013. Selama 

peneliti melakukan pengamatan, ditemukan beberapa masalah terkait 

manajemen kelas. Hal ini terlihat dari pengaturan ruangan belajar yang belum 
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begitu baik, peletakan media yang kurang strategis sehingga tidak semua 

siswa bisa melihatnya. Terkait dengan kegiatan pembelajaran, masih 

ditemukan perilaku siswa yang kurang kooperatif terhadap pembelajaran, 

serta ada juga siswa yang memanfaatkan kelengahan guru untuk melakukan 

hal-hal yang melanggar peraturan. Hal ini terlihat dari tidak kondusifnya 

suasana kelas saat guru tidak ada.  Selain itu, dari hasil wawancara dengan 

guru kelas 1, guru mengatakan bahwa manajemen kelas memang penting, 

namun terkadang sulit untuk dilakukan. Ada beberapa kendala diantaranya 

memang sekolah belum bisa menyediakan fasilitas yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa, sehingga guru menggunakan fasilitas seadanya. selain itu, 

sebagian besar guru kurang sungguh-sungguh melakukan manajemen kelas 

karena dinilai repot dan menyita waktu. Guru harus mempunyai alternatif 

tersendiri untuk menangani masalah-masalah yang ada di dalam kelas karena 

sudah menjadi kewajiban seorang guru untuk selalu menciptakan suasana 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Sehingga hal tersebut yang 

memotivasi peneliti untuk menganalisis manajemen kelas dalam 

pembelajaran tematik terpadu. Dalam hal ini, jika manajemen kelas tersebut 

baik, maka akan menciptakan lingkungan yang baik pula dalam proses 

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

ilmiah berupa skripsi dengan judul ”Analisis Manajemen Kelas dalam 

Pembelajaran Tematik Terpadu di Kelas I SDN Dinoyo 3 Malang”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengorganisasian kegiatan pembelajaran di kelas 1 SDN 

Dinoyo 3 Malang? 

2. Bagaimana pengorganisasian peserta didik di kelas 1 SDN Dinoyo 3 

Malang? 

3. Bagaimana pengorganisasian sarana-sarana pembelajaran di kelas 1 SDN 

Dinoyo 3 Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tersusunlah tujuan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan pengorganisasian kegiatan pembelajaran di kelas 1 SDN 

Dinoyo 3 Malang. 

2. Mendeskripsikan pengorganisasian siswa di kelas 1 SDN Dinoyo 3 

Malang. 

3. Mendeskripsikan pengorganisasian sarana-sarana pembelajaran di kelas 1 

SDN Dinoyo 3 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan manfaat 

mengenai manajemen kelas dalam pembelajaran tematik terpadu sehingga 

proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan menyenangkan. Adapun 
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manfaat teoretis dari penelitian ini yaitu sebagai pengembangan ilmu 

pendidikan yang berkaitan dengan manajemen kelas khususnya pada 

pembelajaran tematik terpadu, sedangkan manfaat praktis bagi siswa yaitu 

agar siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan dalam 

pembelajaran tematik terpadu melalui penerapan manajemen kelas yang baik 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagi guru yaitu agar dijadikan 

wawasan tambahan sehingga dapat mengaplikasikan manajemen kelas pada 

pembelajaran tematik terpadu yang sesuai dengan situasi dan kondisi proses 

pembelajaran pada saat itu. Bagi sekolah yaitu agar dapat menjadi informasi 

bagi kepala sekolah untuk mengambil suatu kebijakan yang paling tepat 

terhadap para guru untuk dapat menguasai, mengontrol kelas tematik dan 

memanfaatkan bentuk fisik ruang kelas dengan baik sesuai dengan keadaan 

sekolah.  

 

E. Batasan Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kegiatan pengorganisasian kelas 1 SDN 

Dinoyo 3 Malang. Pengorganisasian kelas merupakan serangkaian perilaku 

guru dalam upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang 

memungkinkan para peserta didik mencapai tujuan-tujuan belajarnya secara 

efisien atau memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. 

Pengorganisasian kelas terdiri dari pengorganisasian kegiatan pembelajaran, 

pengorganisasian siswa, serta pengorganisasian sarana dan prasarana. 
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F. Definisi Operasional 

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). 

2. Manajemen kelas merupakan keterampilan guru dalam menciptakan iklim 

kelas yang kondusif untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar-mengajar. 

3. Pengorganisasian kelas merupakan serangkaian perilaku guru dalam 

upayanya menciptakan dan memelihara kondisi kelas yang memungkinkan 

para peserta didik mencapai tujuan-tujuan belajarnya secara efisien atau 

memungkinkan peserta didik belajar dengan baik. 

4.Tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang 

mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke 

dalam berbagai tema. 

 


