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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya pendidikan adalah suatu kewajiban bagi seluruh umat 

manusia di bumi ini dimulai dari lahir hingga masa yang akan datang, manusia 

sangatlah memerlukan pendidikan sebagai bekal kehidupan yang berkelanjutan 

bagi pribadi manusia sesuai Peraturan Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa pendidikan merupakan 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, kepibadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang dibutuhkan dirinya, masyaraka dan bangsa. Mendidik 

merupakan aktifitas yang memiliki tujuan untuk dicapai, dalam sistem pendidikan 

mendidik merupakan proses yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. 

 Dalam mencapai tujuan dari sistem pendidikan hal yang perlu 

diperhatikan oleh guru adalah mendidik siswa dalam proses belajar yang kaitanya 

untuk menciptakan suasana proses belajar yang menyenangkan, sehingga mampu 

membuat siswa menjadi bersemangat dalam proses belajar serta interaksi yang 

baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Guru tidak hanya 

menyampaikan materi saja tetapi guru harus mampu mendidik siswa menjadi 

pribadi yang kreatif dalam menghadapi masa yang akan datang. 
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Seorang guru harus membimbing siswa dalam proses belajar di dalam 

kelas secara aktif dan sesuai kebutuhan siswa, sehingga akan terciptanya suasana 

dalam proses belajar yang interaktif untuk siswa dalam mencapai tujuan belajar. 

Keaktifan siswa maupun perubahan perilaku dalam proses belajar merupakan 

suatu ketercapaian mencapai tujuan belajar yang menandai adanya proses belajar, 

oleh karena itu guru sebagai faktor yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

di sekolah, Guru harus mengusai ketrampilan dalam mengajar dan menerapkan di 

dalam proses belajar mengajar. Salah satu ketrampilan yang harus dimiliki oleh 

guru adalah pengelolaan kelas mengingat dalam proses belajar guru harus 

mendidik siswa dengan memberikan suasana yang menyenangkan sesuai dengan 

tujuan dalam pembelajaran.  

Sesuai dengan kurikulum saat ini pengelolaan kelas adalah hal yang sangat 

perlu diperhatikan oleh guru, “Pembelajaran tematik membutuhkan kreativitas 

dari seorang guru dalam mengelola kelas, pengelolaan kelas tentu disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa” isbadrianingtyas, hasanah, mudiono (2016;409). Karena 

pengelolaan kelas akan mampu memberikan dampak yang positif kepada siswa 

dalam proses belajar apabila guru mampu menerapkan nya dengan baik sesuai 

dengan tujuan belajar, selain itu pada kurikulum saat ini menuntut guru dalam 

setiap proses belajar semua kegiatan terpusat kepada siswa mengingat hal itu 

sebagai guru harus melakukan hal yang kreatif agar mampu memberikan proses 

belajar yang terpusat kepada siswa serta mampu memberikan pengalaman secara 

langsung kepada siswa. 

Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang di lakukan oleh guru didalam 

kelas menciptakan kondisi dalam proses belajar yang menyenangkan terhadap 
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siswa untuk memperoleh hasil belajar yang baik, “Proses belajar dapat dikatakan 

berhasil apabila siswa telah dapat mengungkapkan informasi dan memahami 

materi yang disampaikan dan mencapai hasil prestasi yang tinggi“ 

(Artikawati,2011;Ariani,2016;). Terciptanya suasana yang efektif dalam proses 

belajar adalah cara guru dalam merencanakan pengelolaan kelas hal ini sebagai 

permasalahan yang paling sering ditemui oleh guru dalam mencapai tujuan dalam 

proses pembelajaran. 

Pengelolaan kelas menurut Cahyani (2012;7) “pengelolaan kelas adalah 

memusatkan perhatian siswa sesuai dengan tujuan belajar dan untuk menciptakan 

suasana yang efektif untuk belajar”. Pengelolaan kelas yang sering di berikan oleh 

guru terkesan belum adanya kreatifitas guru dalam memberikan proses belajar 

sehingga siswa sering merasa bosan dengan pembelajaran yang diberikan, 

pengelolaan kelas yang ideal yaitu, “pengelolaan kelas adalah semua aktifitas guru 

di dalam kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang efektif di dalam 

kelas” hilda dan Supramono (2015;222). Bahwa pengelolaan kelas merupakan 

usaha yang dilakukan secara sadar oleh guru untuk proses belajar mengajar secara 

sistematis, mempersiapkan sarana dan prasarana penataan ruang belajar, serta 

mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar yang efektif dalam proses 

pembelajaran agar tujuan dari kurikulum maupun dari pembelajaran tercapai 

dengan baik. 

Pengelolaan kelas oleh guru yang telah lama berpengalaman sangat 

mampu dalam memberikan situasi atau kondisi yang efektif dan tercapainya 

tujuan pembelajaran dengan baik dalam proses pembelajaran, “Keberhasilan siswa 

dalam belajar dapat sangat di tentukan strategi yang di berikan oleh guru dan guru 
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harus memahami kompnen – komponen dasar dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran“ Alyyah dan Abdurakhman (2016;82). Yang di berikan kepada 

siswa oleh guru juga akan berpengaruh terhadap pengelolaan kelas yang nantinya 

akan diberikan karena itu diperlukan bagi guru untuk memberikan hal yang 

terencanakan dengan baik, ”Pengelolaan kelas adalah menciptakan suadana kelas 

dengan nyaman agar terhindar dari perbuatan siswa yang menyimpang sehingga 

tujuan dari pembelajaran tercapai dengan baik” Rizal (2015;3). Menurut para ahli 

diatas pengelolaan kelas sangatlah mempengaruhi dalam proses belajar maupun 

hasil belajar siswa. 

 pengelolaan kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk mewujudkan 

suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, sesuai dengan 

permasalahan guru saat ini yaitu agar memberikan proses pembelajaran yang 

interaktif terhadap siswa dan memberikan materi dalam pembelajaran secara 

kontekstual. Hal tersebut akan tercapai sesuai dengan tujuan kurikulum saat ini 

apabila guru memberikan proses pembelajaran yang baik maka akan mendapat 

hasil belajar yang baik pula. Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru 

sangatlah memegang peranan penting dalam menanamkan motivasi kepada siswa 

untuk terus berprestasi. Dengan adanya pengelolaan kelas yang efektif dari guru 

hal ini akan sangat memberikan pengaruh besar terhadap hasil prestasi siswa 

secara keseluruhan 

Menurut sunhaji (2014;31) “Ketrampilam dalam mengelola kelas 

merupakan  salah satu ketrampilan dasar yang harus dimiliki oleh guru untuk 

mewujudkan dan mempertahankan suasana dalam proses belajar secara optimal“. 

Saat ini dalam proses belajar seorang guru yang mampu menguasai ketrampilan 
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dasar pengelolaan kelas belum bisa dikatakan menyeluruh karena sesuai observasi 

awal pada saat magang tidak semua guru melakukan pengelolaan kelas secara 

maksimal dan kurangnya motivasi kepada siswa agar selalu semangat dalam 

belajar, ”dengan adanya fasilitas guru dalam proses belajar dan pengelolaan kelas 

dengan baik hal tersebut mampu membuat siswa lebih tertarik dalam belajar” 

Yudha (2016;146). Hal tersebut dapat dilihat ketika seorang guru memberikan 

proses belajar mengajar di kelas tidak memanfaatkan peralatan pembelajaran yang 

telah disediakan di dalam kelas, melainkan lebih sering untuk melakukan metode 

ceramah saja, hal ini sangat mempengaruhi semangat siswa dalam belajar maupun 

hasil prestasi belajar siswa. 

Sehubungan dengan pengelolaan kelas Menurut Suyanto dan Jihad 

(2013:102) “pengelolaan kelas adalah kegiatan yang telah direncanakan oleh guru 

untuk menciptakan situasi dalam proses pembelajaran agar siswa mencapai tujuan 

pembejaran sacara efisien”. Guru berperan sebagai pengelola kelas yang  

menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar 

mengajar siswa dan lingkungan belajar yang menyenangkan siswa sehingga siswa 

dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman. “ 

Pengelolaan kelas sebagai usaha guru untuk mengatur siswa dan ruang kelas agar 

kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan optimal “ Nur (2014;73). Apabila 

seorang guru selalu memperhatikan siswa mulai dari penataan bangku media yang 

diberikan materi yang disampaikan kemungkinan besar siswa akan merasa 

semangat ketika mengikuti proses belajar dengan harapan proses belajar berjalan 

dengan optimal dan mendapat hasil belajar yang baik. 
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Berbicara mengenai hasil belajar banyak permasalahan di kelas yang 

sering di temui oleh guru, ketika siswa mulai ramai dan tidak memperhatikan guru 

disinilah peran penting guru untuk membalikkan kondisi dikelas menjadi tetap 

fokus pada proses pembelajaran. Keberhasilan seorang guru dalam proses belajar 

mengajar salah satunya adalah mampu mengkondisikan siswanya dengan baik 

agar selalu berkonsentrasi pada setiap proses belajar serta mencapai tujuan dalam 

pembelajaran. Menurut Nurtanio ( 2006 : 92 ) "Pengelolaan kelas adalah 

ketrampilan guru dalam menciptakan dan memelihara kondisi belajar secara 

optimal ketika terjadi gangguan dalam proses belajar”. Hal seperti gangguan yang 

ada dan sering sekali di temui adalah kurangnya interaksi guru dengan siswa 

maupun siswa dengan siswa secara baik, ”Pengelolaan kelas adalah untuk 

meningkatkan kualitas dalam proses belajar apabila tujuan dari pembelajaran 

tercapai” Fatimah (2014;35). Menurut para pendapat diatas permasalahan ini 

sangat mempengaruhi kondisi untuk tetap bisa memlihara suasana kelas yang 

kondusif serta berpengaruh terhadap hasil belajar siswa, oleh karena itu 

ketrampilan guru sangat diperlukan dalam pengelolaan kelas agar teciptanya 

suasana proses belajar secara aktif dan interaksi sosial siswa  terjalin dengan baik. 

Tidak pungkiri hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. 

Permasalahan yang terdapat pada proses belajar ini sesuai dengan hasil 

observasi awal di sekolah dasar se Gugus Oro – Oro Ombo Kota Batu, ada 3 

sekolah dasar, hasil secara keseluruhan observasi awal di SD se Gugus Oro- oro 

Ombo  batu. Guru kelas 4 mengatakan bahwa dalam pengelolaan kelas sudah 

sering dilakukan namun hubungan guru dengan siswa kurang menyeluruh 

sehingga perilaku siswa masih ada yang menyimpang ketika proses belajar 
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berlangsung, penggunaan media bisa di katakan kurang karena keterbatasan 

peralatan yang tersedia. Bertanya mengenai tuntutan kurilukum pada saat ini guru 

menjawab bahwa proses belajar kurikulum tematik bertujuan memberikan 

pengalaman secara langsung dan memberikan konsep belajar sambil bermain, 

namun hal tersebut belum secara keseluruhan guru lakukan dalam setiap proses 

belajar, dengan menerapkan pengelolaan kelas yang berjalan begitu saja hasil 

prestasi siswa yang di peroleh sesuai informasi yang di berikan guru masih di 

anggap kurang dari KKM tidak semua tapi ada beberapa. Hasil wawancara 

terhadap siswa khususnya kelas 4 mengatakan bahwa guru di kelas selalu 

melakukan pembelajaran dengan metode ceramah tidak memberikan hal yang 

baru untuk memancing semangat dari siswa. Dari hasil observasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa dominan guru kurang dalam pengelolaan kelas secara 

maksimal oleh karena itu masih adanya siswa yang kurang mendapat hasil belajar 

tidak sesuai dengan KKM ( kriteria ketuntasan minimal ). 

Penelitian yang relevan mengangkat permasalahan yang terjadi di dalam 

lingkup pendidikan yaitu pengaruh pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa. 

Dalam hal ini terdapat perbedaan dan persamaan antara peneliti dengan penelitian 

yang relevan sebebagai berikut : 

1. Persamaan yang sesuai dengan penelitian yang relevan yaitu, persamaan 

dalam permasalahan yang di angkat dan memiliki variabel yang sama. 

Pokok pemikiran di dalam latar belakang tidak jauh berbeda dengan 

penelitian yang relevan 

2. Perbedaan dengan penelitian yang relevan beberapa rancangan metode 

penelitian ada yang berbeda .  
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Permasalahan yang terdapat di dalam proses pendidikan inilah yang 

mungkin akan peneliti ketahui akankah ada pengaruh antara pengelolaan kelas 

dengan hasil belajar siswa, karena permasalahan seperti sangat sering terjadi di 

dalam lingkup pendidikan di sekolah dasar, dengan merancang judul sebagai 

berikut : “ Pengaruh Pengelolaan Kelas Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas 

IV SD Se Gugus Oro – Oro Ombo Kota Batu “ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang peneliti uraiakan maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengelolaan kelas secara positif dan signifikan berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Se Gugus Oro – oro Ombo Kota 

Batu ? 

2. Bagaimana pengaruh pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa kelas 

IV SD Se Gugus Oro oro Ombo Kota Batu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang tertulis diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah, 

1. Mengetahui apakah pengelolaan kelas berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar siswa kelas IV SD Se Gugus Oro Oro 

Ombo Kota Batu. 

2. Mengetahui bagaimana pengaruh pengelolaan kelas terhadap hasil belajar 

siswa kelas IV SD Se Gugus Oro oro Ombo Kota Batu. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya bidang 

pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

Siswa mendapatkan suasana dalam proses belajar mengajar lebih efektif 

dan menyenangkan untuk belajar. 

b. Manfaat Bagi Guru 

Meningkatkan pemahaman guru dalam melaksanakan proses pembelajaran 

yang lebih efektif sebagai acuan untuk mengembangkan kegiatan belajar 

mengajar yang lebih bermutu. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

Sebagai acuan dalam menyusun progam pendidikan dan pengajaran yang 

lebih berkualitas. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

Dengan harapan agar penelitian ini mampu memberikan masukan yang 

konstruktif untuk mengoreksi diri sendiri atas kekurangan – kekurangan peneliti 

serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pelaksanaan proses 

belajar mengajar yang lebih baik . 

E. Ruang lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup dalam penelitian yang berjudul : “Pengaruh Pengelolaan 

Kelas Terhadap Hasil Prestasi Belajar Siswa kelas IV SD Se Gugus Oro – 

Oro Ombo Kota Batu” adalah sebagai berikut : 
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a. Variabel bebas (X) adalah pengelolaan kelas 

b. Variabel terikat (Y) adalah hasil belajar 

2. Untuk penelitian populasi / subjek dalam penelitian ini adalah SDN Oro – 

Oro Ombo I, II, III Kota batu, menggunakan penelitian kuantitatif dengan 

bantuan aplikasi SPSS, dengan menggunakan rumus ex post facto yang 

bertujuan untuk menemukan ada tidaknya hubungan antara 2 variabel atau 

lebih. 

3. Lokasi penelitian bertempat di SDN Se Gugus Oro – Oro Ombo kec. Batu 

Kota Batu. jl raya oro – oro ombo kota batu 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional pada penelitian ini di maksutkan untuk menghindari 

kesalahan pengertian makna dari variabel, maka variabel operasional yang 

dimaksut adalah : 

1. Kegiatan pengelolaan kelas dalam penelitian ini adalah, dalam proses 

belajar mengajar pengelolaan kelas sangatlah dibutuhkan oleh seorang 

guru untuk mampu menciptakan situasi yang optimal dan efisien. Sebagai 

ketrampilan dasar yang harus mampu dikuasai oleh guru, dimulai dari 

penataan tempat duduk, media pembelajaran, peraturan – peraturan yang 

di lakukan di dalam kelas. Hal tersebut bagian dari pengelolaan kelas yang 

nantinya harus guru kembangkan guna untuk mencapai dalam tujuan 

pembelajaran mendapatkan proses yang sesuai kebutuhan siswa dan hasil 

belajar yang tinggi. 

2. Hasil belajar dalam  penelitian ini adalah,  hasil prestasi yang diperoleh 

siswa tidak lain membutuhkan berbagai proses dalam mencapainya. Oleh 
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karena itu hasil belajar disini adalah dimana seorang guru memberikan 

penilaian terhadap siswa karena proses dalam belajar, nantinya akan 

menghasilkan kemampuan dari siswa dalam pemahaman materi yang telah 

di sampaikan oleh guru. Selain itu hasil belajar dapat digunakan sebagai 

tolak ukur ketercapaian siswa dalam proses pemahaman materi yang di 

berikan. 

 


