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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG  

Di dalam proses pembelajaran terdapat dua subyek yaitu guru dan 

siswa. Tugas dan tanggung jawab utama seorang guru/pengajar adalah 

mengelola pengajaran serta kelas lebih efektif, dinamis, efisien dan positif, 

yang ditandai dengan adanya kesadaran dan keterlibatan aktif diantara dua 

subyek pembelajaran: guru sebagai penginisiatif awal dan pengaruh serta 

pembimbing dalam proses pembelajaran, sedang siswa sebagai yang 

mengalami dan terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran di kelas 

merupakan aktivitas (proses) yang sistematis dan sistemik yang terdiri banyak 

komponen. Masing–masing komponen pembelajaran tidak bersifat partial 

(terpisah) atau berjalan sendiri, tetapi harus berjalan secara teratur, saling 

bergantung, komplementer, bersinambungan. Untuk itu diperlukan 

pengelolaan pembelajaran yang baik harus dikembangkan berdasarkan pada 

prinsip–prinsip pembelajaran kelas. Sehingga guru harus mempertimbangkan 

segi dan strategi pembelajaran, dirancang secara sistematis, bersifat 

konseptual tetapi praktisrealistik pengajaran, pengelolaan kelas dan 

pengefektifan kelas (Ahmad dan Abu, 1991). 

Selama kegiatan pembelajaran berlangsung tidak sedikit guru menemui 

kesulitan dan kendala–kendala dalam pembelajaran. Guru selalu menghadapi 

kesulitan di dalam kelas. Kesulitan–kesulitan itu merupakan problem yang 
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dapat menyebabkan kelas tidak efektif untuk melaksanakan pembelajaran 

sehingga menghambat tercapainya hasil belajar. Mengelola kelas merupakan 

faktor penentu dari suatu keberhasilan dalam pembelajaran. Adapun kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh guru itu berasal dari faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal meliputi kemampuan guru yang kurang dalam penguasaan 

materi, kurang komunikasi terhadap siswa, metode pembelajaran yang selalu 

sama. Sedangkan faktor eksternal berasal dari siswa seperti: siswa kurang 

disiplin di dalam kelas, ramai, kurang memperhatikan guru pada saat 

pembelajaran. Selain itu juga berasal dari faktor keluarga dan faktor fasilitas. 

(Dimyati dan Mudjiono , 1998).  

Di dalam kelas sering kali guru mengajar hanya dalam waktu yang 

singkat, setelah itu guru pergi meninggalkan ruang dan hanya memberikan 

tugas seperti mencatat atau merangkum materi pembelajaran. Karena 

seringnya guru tidak bisa menggunakan waktu dengan baik dan mengelola 

kelas secara benar, akhirnya siswa hanya bemain -main saja dan itu 

mengakibatkan ruang kelas tidak efektif untuk belajar. Apabila situasi seperti 

ini berlanjut terus-menerus dapat mengakibatkan ruang kelas tidak efektif dan 

berdampak pada hasil belajar yang menurun. Penggunaan metode mengajar 

yang seperti itu membuat siswa bosan dan tidak mampu berfikir kreatif. Selain 

itu juga faktor kemampuan bersikap, bekerja sama, daya kreatifitas pada setiap 

siswa itu berbeda, jadi guru, harus mempunyai cara-cara yang sesuai agar 

perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang dalam pembelajaran antara 

siswa satu dengan yang lain. Peran guru yang aktif harus dapat mengatur 
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dalam mengelola kelas di sekolah sangat penting dalam kegiatan pembelajaran 

dipengaruhi aktifitas guru dalm mengatur kondisi kelas sebagi kegiatan 

pembelajaran (Kuntoro, 1998). 

Seharusnya setiap pembelajaran kondisi kelas itu adalah direncanakan 

dan diusahakan oleh guru secara sengaja agar dapat dihindarkan kondisi yang 

merugikan (usaha pencegahan), dan mengembalikan kepada yang optimal 

apabila terjadi hal-hal yang merusak yang disebabkan oleh tingkah laku 

peserta didik di dalam kelas (usaha kuratif). Usaha guru dalam menciptakan 

kondisi yang efektif apabila: pertama, diketahui secara tepat faktor-faktor 

mana sajakah yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan 

dalam pembelajaran, kedua, dikenal masalah-masalah apa sajakah yang 

diperkirakan dan biasanya timbul dan dapat merusak iklim pembelajaran, 

ketiga, dikuasainya berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan di 

ketahui pula kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan itu digunakan. 

Dengan mengkaji konsep dasar pengelolaan kelas, mempelajari berbagai 

pendekatan pengelolaan dan pengefektifan kelas kemudian dianalisis, 

akibatnya secara sistematis diharapkan agar setiap guru dapat mengelola 

proses pembelajaran lebih baik. Kondisi yang mengutungkan didalam kelas 

merupakan prasyarat utama bagi terjadinya pembelajaran yang efektif 

(Arikunto, 1986). 

Pemilihan suatu metode perlu memperhatikan beberapa hal seperti 

materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran, waktu yang tersedia dan 

siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Sebagai 
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upaya peningkatan kualitas pembelajaran, guru harus pandai memilih strategi 

untuk mengelola kelas.  

Berdasarkan uraian diatas maka diangkat permasalahan dengan judul: 

“KESULITAN GURU BIDANG STUDI BIOLOGI DALAM 

MENGELOLA KELAS MENGGUNAKAN STRATEGI CONTEXTUAL 

TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA KELAS VII SMP N 1 

GROBOGAN TAHUN AJARAN 2008/2009” 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Untuk mempermudah dan memahami permasalahan, maka perlu 

adanya pembatasan masalah: 

1.  Subyek pada permasalahan ini pada guru kelas VII SMP N 1 Grobogan 

Tahun ajaran 2008/2009 

2.  Obyek pada permasalahan ini adalah kesulitan guru dalam mengelola kelas 

menggunakan strategi CTL pada guru kelas VII di SMP N 1 Grobogan 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah: bagaimanakah 

kesulitan guru dalam mengelola kelas dengan strategi CTL pada kelas VII 

SMP N1 Grobogan? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun dari tujuan penelitian adalah mempelajari kesulitan guru 

dalam mengelola kelas dengan strategi CTL pada guru kelas VII di SMP N 1 

Grobogan Tahun Ajaran 2008/2009.  

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Peneliti berharap, jika penelitian ini selesai maka manfaatnya: 

1.  Memberikan informasi kepada guru tentang kesulitan dalam mengelola 

kelas dengan menggunakan strategi contextual teaching and learning 

sehingga dapat memperbaiki dan menghilangkan/meminimalkan kesulitan 

yang ada. 

2.  Memberikan informasi kepada pihak terkait khususnya sekolah/kepala 

sekolah, Depdiknas dan masyarakat yang peduli dengan pendidikan 

tentang kesulitan guru dalam mengelola kelas yang selanjutnya dapat 

diambil langkanh konkret untuk mengatasi kesulitan tersebut. 

3.  Menambah pemahaman dan wacana tentang kesulitan guru dalam 

mengelola kelas.  

 


