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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses 

pembelajaran untuk peserta didik secara aktif dan terarah. Hal tersebut sesuai 

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan 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 kegaamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Berdasarkan definisi di atas, pencapai pendidikan dapat terjadi bila 

terdapat pembaharuan Sistem Pendidikan di Indonesia. Pembaharuan ini meliputi  

silabus, kurikulum,  perencanaan pembelajaran yang disesuai dengan sistem 

pendidikan nasional dan lokal, manajemen pendidikan, sumber daya manusia 

(guru)  serta sarana dan prasarana. 

Upaya untuk meningkatkan Sistem Pendidikan di Indonesia berkaitan erat 

dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara operasional yang dilaksanakan 

guru di kelas. Pada dasarnya proses pembelajaran yang dilaksanakan guru di 

dalam kelas memilili dua hal pokok yang harus dilaksanakan antara lain mengajar 

dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar dimaksud secara langsung untuk 

mengatifkan peserta didik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran antara lain 

menelaah kebutuhan-kebutuhan peserta didik, menyusun rencana pelajaran, 
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menyajikan bahan pelajaran kepada peserta didik, mengajukan pertanyaan kepada 

peserta didik, menilai kemajuan peserta didik. Adapun mengelola kelas lebih 

berkaitan pada menciptakan dan mempertahankan suasana (kondisi) kelas agar 

kegiatan mengajar itu dapat berlangsung secara efisien.  

Menurut Rohmad (2015:7-8) pengelolaan kelas adalah upaya yang 

dilaksanakan guru dalam mengelola peserta didiknya di kelas dengan 

menciptakan atau mempertahankan suasana atau kondisi kelas yang mendukung 

program pengajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Prosedur 

pengelolaan kelas pada intinya dimaksudkan untuk mengurangi kesempatan 

kekacauan, keributan, kebosanan, dan gangguan. Oleh sebab itu, seorang guru 

harus memiliki kompetensi pengelolaan kelas yang baik, sehingga akan tercipta 

suasana belajar yang menarik, menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran 

dan meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan, memelihara dan 

mengendalikan kondisi belajar yang optimal bagi terciptanya proses belajar 

mengajar yang efektif, serta dapat membangun hubungan sosio emosional 

(hubungan interpersonal) yang baik antara guru dengan peserta didik, serta antara 

peserta didik dengan guru. 

Kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan guru tidak terlapas dari proses 

pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik yang tergabung dari beberapa mata 

pelajaran menjadikan satu mata pelajaran dan dijadikan satu tema dalam beberapa 

mata pelajaraan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Poerwadarminta dalam Majid 

(2014:80), bahwa pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat 

memberikan pengalaman bermakna kepada peserta didik. Pembelajaran tematik 
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lebih menekankan pada peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, serta guru 

hanya sebagai fasilitator dari peserta didik untuk mengatur dan mengelolaan kelas 

sesuai dengan proses pembelajaran berlangsung.  

Pengelolaan kelas yang baik akan mampu memberikan rasa nyaman bagi 

peserta didik untuk berada di dalamnya dan melakukan aktivitas-aktivitas 

pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan pelaksanaan 

kurikulum 2013 di sekolah dasar saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka 

keterampilan pengelolaan kelas yang baik akan memberikan kemudahan bagi 

guru untuk melaksanakan proses belajar yang berpusat pada peserta didik serta 

mempunyai potensi besar terjadinya transfer pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap bagi perkembangan kompetensi peserta didik dalam pembelajaran tematik 

pada kurikulum 2013. 

Pada proses pembelajaran tematik di kelas 4, guru memegang peranan 

penting dalam menciptakan stimulus respon agar peserta didik menyadari 

kejadian di lingkungan sekitar. Hal ini memerlukan kegigihan seorang guru dalam 

menciptakan suatu kondisi belajar di kelas yang kondusif dan menyenangkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka perilaku belajar peserta didik sangat 

dipengaruhi oleh aspek-aspek dari dalam diri dan lingkungannya. Kedua hal 

tersebut tidak dapat dipisahkan karena proses belajar terjadi dalam konteks 

interaksi diri peserta didik dengan lingkunganya. Suasana kelas 4 dalam 

pembelajaran tematik di kelas 4 ini memerlukan guru yang kreatif, inovatif, dan 

berkompeten baik dalam menyiapkan kegiatan dan pengalaman belajar bagi 

peserta didik agar pembelajaran menjadi bermakna, menarik, menyenangkan dan 
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utuh. Pencapaian tersebut dapat diraih seorang guru selain melalui pengelolaan 

kelas yang efektif.  

 Berkaitan dengan pengelolaan kelas tersebut, observasi pendahuluan yang 

dilakukan peneliti  pada tanggal 6 Februari 2018 menunjukkan bahwa di kelas IV 

SDN Tlekung 02 Batu, guru dalam menciptakan suasana kelas yang rapi dan 

bersih sangat diperlukan bagi peserta didik kelas IV untuk meningkatkan 

keberhasilan proses belajar mengajar dalam pembelajaran tematik terpadu. Guru 

juga mengatur tempat duduk yang dilakukan setiap satu minggu sekali dengan 

diadakannya sebuah game, kuis dan memberikan keberanian peserta didik untuk 

melakukan beberapa hal, seperti: membaca puisi, menceritakan sebuah dongeng, 

untuk dapat memilih tempat duduk sendiri.  

Kegiatan yang telah dilakukan guru tersebut termasuk bentuk dari 

manajemen kelas. Guru telah melakukan manajemen kelas yang baik, hanya saja 

guru belum memahami terkait prinsip-prinsip dari manajemen kelas secara teori. 

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan guru, yaitu: pengaturan tempat duduk yang 

dilakukan setiap satu minggu sekali termasuk prinsip hangat-antusias dan 

tantangan. Selain itu, guru melakukan kegiatan pameran yang diadakan setiap 

akhir semester. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat hasil karya peserta didik 

kepada orang tua peserta didik. Kegiatan pameran hasil karya ini termasuk 

kedalam salah satu prinsip tantangan.  

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka peneliti menyadari bahwa 

pengelolaan kelas menjadi suatu hal yang penting untuk diteliti prinsip 

pengelolaan kelas agar tercipta suasana yang kondusif untuk proses belajar 

mengajar supaya berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 
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melaksanakan penelitian lebih mendalam yang berjudul “Analisis Pengelolaan 

Kelas dalam Pembelajaran Tematik Terpadu pada Kelas IV di SDN Tlekung 02 

Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran 

tematik kelas IV di SDN Tlekung 02 Batu? 

2. Bagaimana  pengaturan ruang kelas dalam proses pembelajaran tematik kelas 

IV di SDN Tlekung 02 Batu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan prinsip-prinsip pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran 

tematik kelas IV di SDN Tlekung 02 Batu . 

2. Mendeskripsikan pengaturan kelas pengelolaan kelas dalam proses 

pembelajaran tematik kelas IV di SDN Tlekung 02 Batu.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu secara teoritis dan praktis, 

manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis 

Pengelolaan Kelas dalam proses pembelajaran tematik pada kelas 4 di SDN 

Tlekung 02 Batu. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap dunia 
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pendidikan khususnya sekolah yang baru saja mengembangkan pembelajaran 

tematik.  

Manfaat secara praktis bagi pihak sekolah adalah sebagai gambaran dan 

bahan informasi tentang analisis Pengelolaan Kelas dan juga sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan untuk peningkatakan pemahaman guru dalam 

penegelolaan kelas pada proses pembelajaran. Sedangkan bagi peniliti dapat 

digunakan untuk menambahkan wawasan peniliti dalam mengamati suatu 

permasalahan kemudian memberikan sumbangan pemikiran bagi kemjuan bidang 

pendidikan. 

 

E. Batasan Penelitian 

Mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dan adanya 

keanekaragaman persepsi, maka dalam penelitian ini dititikberatkan pada kegiatan 

pelaksanaan pengelolaan kelas pada proses pembelajaran tematik terpadu di kelas 

IV SDN Tlekung 02 Batu sesuai dengan acuan dari pemerintah ataupun teori yang 

ada.  

 

F. Definisi Operasional 

1. Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilaksanakan guru dalam mengelola 

anak didiknya di kelas dengan menciptakan atau mempertahankan suasana atau 

kondisi kelas yang mendukung program pengajaran untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. (Rohmad, 2015:7) 
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2. Pembelajarana Tematik Terpadu 

Pembelajaran Tematik  merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

(integrated instruction) yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang 

memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok akif menggali dan 

menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistic, bermakna, dan 

otentik. (Majid, 2014:80) 

3. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas 

Prinsip pengelolaan kelas merupakan pegangan atau acuan yang memiliki 

pokok dasar berfikir atau bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan 

kondisinya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. (Djamarah, 

2006:184) 

4. Pengaturan Ruang Kelas 

Pengaturan ruang kelas merupakan kegiatan mengurus dan menata segala 

sarana belajar yang terdapat di dalam ruang kelas oleh guru. (Wijayani, 2016:129) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




