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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lapangan pendidikan merupakan wilayah yang sangat luas. Ruang 

lingkupnya mencakup seluruh pengalaman dan pemikiran manusia tentang 

pendidikan. Setiap orang pernah mendengar tentang kata pendidikan, dan 

setiap orang waktu kecilnya pernah mengalami pendidikan, namun tidak 

setiap orang mengerti apa arti pendidikan yang sebenarnya. Karena itu untuk 

memahami seluk beluk pendidikan kita perlu mempelajari ilmu pendidikan.  

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 (UU RI 

No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Sadulloh, 

2010: 5). 

PERMENDIKBUD No 146 (2014: 3) menyatakan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan 

kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang di lakukan 

melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan 

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam 

memasuki pendidikan lebih lanjut. Tujuan diselenggarakannya Pendidikan 

Anak Usia Dini yaitu membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak 

yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, 

sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan 

dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa, membantu menyiapakan 

anak mencapai kesiapan belajar di sekolah (Hasan, 2011: 16).  
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Sebagaimana yang ditegaskan  dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan bahwa ruang lingkup  lembaga-lembaga PAUD terdiri ke 

dalam tiga jalur, yakni formal, non-formal, dan informal. Ketiganya 

merupakan jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan 

dasar. PAUD jalur  pendidikan formal diselenggarakan pada Taman 

Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang 

sederajat dengan rentang usia anak 4-6 tahun. Selanjutnya, pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan nonformal diselenggarakan pada 

Kelompok Bermain (KB) dengan rentan usia anak 2-4 tahun. Terakhir, 

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal diselenggarakan pada 

Taman Penitipan Anak (TPA) dengan rentan usia anak 3 bulan-2 tahun, 

atau bentuk lain yang sederajat (Satuan PAUD Sejenis/SPS) dengan 

rentan usia 4-6 tahun. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didirikan 

sebagai usaha mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak dalam 

rangka menjembatani pendidikan dalam keluarga ke pendidikan sekolah. 

Secara terperinci, Taman Kanak-Kanak (TK) diorientasikan untuk 

menjembatani antara pendidikan anak ke jalur sekolah. Adapun  

Kelompok Bermain (KB) diorientasikan untuk menjembatani pendidikan 

anak ke TK. 

Pada jenjang Taman Kanak-Kanak, anak mulai diberi pendidikan 

secara berencana dan sistematis agar pendidikan yang diberikan lebih 

bermakna  bagi anak. Namun demikian, Taman Kanak-Kanak harus tetap 

merupakan tempat yang menyenangkan bagi anak. Tempat tersebut 

sebaiknya dapat memberikan perasaan aman, nyaman, dan menarik bagi 

anak, serta mendorong keberanian dan merangsang untuk bereksplorasi 

atau menyelidiki dan mencari pengalaman demi perkembangan 

kepribadiannya secara optimal (Suyadi, 2013: 21-22).  

Mengajar dalam ruang kelas prasekolah atau TK memang 

menantang. Melelahkan secara fisik karena jarang ada waktu untuk 

duduk. Melelahkan secara mental dan emosional karena menuntut anda 
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selalu waspada dan selalu mencari cara untuk memperluas penemuan 

yang dilakukan anak dan meningkatkan pembelajaran mereka. Mengajar 

anak kecil menjadi lebih sulit dan melelahkan daripada mengajar anak 

yang lebih matang pemikirannya. Dan akan sangat memuaskan jika anda 

melihat anak usia dini  berkembang menjadi pemikir, pelaku dan pemecah 

masalah yang mandiri dan percaya diri (Nielsen, 2008: 14). 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pembangunan bangsa 

dan dianggap sebagai tokoh kunci yang menentukan keberhasilan dalam 

mencapai fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang merupakan 

pencerminan mutu pendidikan. Itulah sebabnya guru dituntut memiliki 

kinerja yang produktif. Sudah barang tentu ada banyak hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru.  Ondi Saondi dan Aris Suherman 

mengungkapkan bahwa setidaknya ada delapan faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru. Kedelapan faktor tersebut antara lain: 

kepribadian, keterampilan mengajar, keterampilan berkomunikasi, 

keterampilan berhubungan dengan masyarakat, kedisiplinan, 

kesejahteraan, budaya kerja, pengembangan profesi keguruan (Wiyani, 

2015: 40). 

Dari tahun 1960-an hingga saa ini, angket Gallup nasional 

(National Gallup polls) secara konsiten telah mengidentifikasikan 

pengelolaan kelas sebagai salah satu masalah yang paling menantang bagi 

guru. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat utama untuk 

mencapai tujuan pengajaran yang efektif. Pengelolaan kelas dapat 

dianggap sebagai tugas yang paling pokok dan segaligus paling sulit yang 

harus dilakukan oleh guru.  Baik buruknya prestasi belajar siswa dapat 

dipengaruhi oleh pengelolaan kelas guru dalam kelas.  

Guru memiliki peranan penting sebagai manager pembelajaran. 

Hal ini mengingat bahwa kegiatan belajar mengajar merupakan suatu 

proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas 
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dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif 

untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik 

antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya 

prosess belajar mengajar. Salah satu tugas pendidik adalah managerial  

(pengelolaan), dalam hal ini pendidik berkewajiban mengelola kehidupan 

lembaga (kelas/sekolah yang diasuh oleh guru). Pengelolaan itu meliputi 

personal anak didik, materi dan sarana serta operasional atau tindakan 

yang dilakukan menyangkut metode mengajar, sehingga dapat tercipta 

kondisi seoptimal mungkin bagi terlaksananya proses mengajar dan dapat 

memberikan hasil yang sebaik-baiknya bagi anak didik (Rohmadi, 2012: 

27-28).   

Pengelolaan kelas yang dilakukan oleh seorang guru memiliki 

banyak pendekatan, diantaranya adalah pendekatan kekuasaan, ancaman, 

kebebasan, resep, pengajaran, perubahan tingkah laku, suasana emosi dan 

hubungan sosial, proses kelompok dan pendekatan elektis atau pluralistik. 

Pendekatan elektis menekankan pada potensialitas, kreativitas dan 

inisiatif guru dalam memilih berbagai pendekatan dalam satu situasi yang 

dihadapinya. Penggunaan pendekatan elektis memungkinkan 

digunakannya dua atau lebih pendekatan dalam satu situasi pembelajaran. 

Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik karena dalam 

pendekatan manajemen kelas ini guru berusaha menggunakan berbagai 

macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan 

mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar mengajar 

berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara 

bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan dan selama maksud  

dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas disini adalah suatu set 

(rumpun) kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi 

kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar secara efektif 

dan efisien (Djamarah dan Zain, 2014: 179).   
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Kecerdasan emosi memiki dampak yang baik bagi setiap orang, 

begitu pula bagi guru dalam bidang pendidikan anak usia dini. Guru yang 

memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan memiliki jiwa yang 

optimis, tidak murah menyerah dan mampu mengontrol emosinya tanpa 

merugikan orang lain. 

Di kecamatan Polokarto, ada banyak sekali lembaga PAUD salah 

satunya adalah Taman Kanak-kanak (TK). Ada 26 TK  dan 150 guru  TK 

yang ada di Kecamatan Polokarto. Setiap guru memiliki kualifikasi yang 

berbeda, ada yang lulusan SMA, D II,sarjana namun diluar bidang PAUD 

dan lulusan S1 PG PAUD. Dari kualifikasi yang berbeda itu menjadikan 

cara mengelola kelas mereka pun juga berberda. Ada guru yang belum 

terlalu paham bagaimana mengelola kelas yang baik.  Banyak yang masih 

kesulitan menangani permasalahan di dalam kelas, baik masalah yang 

mengenai siswa maupun yang mengenai kondisi fisik kelas. Sejauh ini 

guru-guru memaknai bahwa pengelolaan kelas hanya sebatas mengatur 

kondisi fisik kelas seperti menata tempat duduk, menata APE, menata 

buku-buku pada rak dan lain-lain. Padahal pengelolaan kelas bukan hanya 

itu saja. Pengelolaan kelas harus dimaknai secara luas yaitu mengenai 

pengaturan siswa dan pengaturan fasilitas. 

Pengetahuan mengenai pengelolaan kelas yang baik dapat 

diperoleh dari bangku kuliah, buku-buku, jurnal penelitian, internet, diklat 

maupun sumber yang lainnya. Untuk dapat mengelola kelas dengan baik 

guru harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

pengelolaan kelas. Adapun faktor-faktor tersebut dapat berasal dari luar 

maupun dari dalam diri guru tersebut. Faktor dari luar misalnya kondisi 

fisik ruang kelas, lingkungan sekolah, teman, keluarga, dll. Sedangakan 

faktor dari dalam diantaranya kesehatan fisik, etos kerja, kondisi 

psikologis, dll. Kondisi psikologis ini sering diartikan sebagai kondisi 

emosional seseorang. Seseorang akan bekerja dengan baik apabila dapat 

memperhatikan faktor-faktor tersebut, sama halnya dengan seorang guru.  
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Banyak penelitian membuktikan bahwa seseorang yang memiliki 

kecerdasan emosional akan lebih mudah mengatasi permasalah dari pada 

seseorang yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Hal ini 

belum banyak diketahui oleh guru-guru TK di Kecamatan Polokarto. 

Mereka masih kesulitan mengelola kelas dikarenakan belum mampu 

mengatur emosinya saat berhadapan dengan siswa di sekolah. Emosi 

bukan hanya diartikan sebagai rasa marah. Emosi adalah perasaan 

seseorang. Macam-macam emosi diantaranya yaitu senang, sedih, takut, 

kecewa, marah, benci,dll.  

Pengelolaan kelas dipengaruhi oleh beberapa aspek, salah satunya 

adalah karakteristik guru. Karakteristik guru disini yaitu kemampuan/ 

kecerdasan yang dimiliki oleh guru, baik kecerdasan intelektual, spiritual 

maupun kecerdasan emosional . Kecerdasan emsional memiliki banyak 

manfaat, diantaranya dapat memahami kondisi sekitar, paham akan 

kesadaran diri, dapat mengelola emosi, dan memiliki karakter yang kuat 

Berdasarkan permasalahan diatas mendorong peneliti untuk 

mengadakan penelitian mengenai Hubungan Kecerdasan Emosional 

Terhadap Pengelolaan Kelas Elektis Pada Guru TK di Kecamatan 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015/2016. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka identifikasi masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Pengelolaan kelas ada dua macam yaitu tentang pengaturan siswa dan 

pengaturan fasilitas. 

2. Pengelolaan kelas memiliki beberapa pendekatan, diantaranya pendekatan 

kekuasaan, ancaman, kebebasan, resep, perubahan tingkah laku, elektis,  

dll. 

3. Pengelolaan kelas dianggap hanya sebatas menata ruangan fisik kelas 

saja, padahal pengelolaan kelas yang paling utama adalah pengkondisian 
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kelas sehingga tercipta suasana yang kondusif untuk proses belajar 

mengajar. 

4. Sebagian besar guru TK mengalami kesulitan dalam menangani 

permasalahan anak yang berkaitan dengan emosi, misal anak menangis, 

tantrum, marah, dll. 

5. Kurangnya pengetahuan guru tentang pentingnya memiliki kecerdasan 

emosi dalam mengajar dan mengelola kelas 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, 

dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Pengelolaan kelas 

dibatasi tentang pengelolaan kelas elektis. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti 

mengungkapkan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara kecerdasan emosional guru TK dengan 

pengelolaan kelas elektis di  Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2015/2016? 

2. Seberapa besar hubungan antara emosional guru TK dengan pengelolaan 

kelas elektis di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo tahun 

2015/2016? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kecerdasan emosional  

guru TK dengan pengelolaan kelas elektis di Kecamatan Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2015/2016. 
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b. Untuk mengetahui besar hubungan antara kecerdasan emosional  guru TK 

dengan pengelolaan kelas elektis di Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo tahun 2015/2016. 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian 

ini diharapkan mempunyai manfaan bagi Pendidikan Anak Usia Dini. 

Adapun menfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmiah 

dalam Pendidikan Anak Usia Dini bahwa kecerdasan emosional 

guru mempunyai hubungan dengan pengelolaan kelas. 

b. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan untuk 

meneliti permasalahan lain atau referensi lain terhadap penelitian 

yang hampir sama atau penelitian yang sejenis. 

2. Secara Praktis 

c. Bagi kepala sekolah 

Dapat memberikan gambaran tentang pentingnya hubungan antara 

kecerdasan emosional dengan pengelolaan kelas sehingga dapat 

dijadikan sebagai evaluasi terhadap sistem pengelolaan kelas. 

d. Bagi guru TK 

Memberikan sumbangan informasi mengenai pentingnya 

kecerdasan emosional dalam pengelolaan kelas sehingga guru 

dapat menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif. 

e. Bagi peneliti lain   

Dapat memberikan sumbangan informasi dan digunakan sebagai 

wacana pengembangan serta sebagi pembanding dalam 

melakukan penelitian dengan tema yang sama. 

 


