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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia 

sebagai negara berkembang. Kemajuan suatu bangsa tergantung pada pendidikan 

dari bangsa tersebut karena pendidikan yang menjadi pondasi bagi majunya suatu 

negara, bahkan pendidikan pula dapat dikatakan sebagai tujuan negara Indonesia 

yang sesuai dengan undang-undang 1945 disebutkan bahwa tujuan negara salah 

satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya dalam menghasilkan 

pendidikan yang berkualitas di sekolah, banyak faktor yang yang terlibat 

didalamnya baik manusia maupun non manusia.  

Menurut Mulyasa (2006:91) menyatakan bahwa manajemen kelas adalah 

ketrampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan 

mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Guru selaku 

pemimpin kegiatan di dalam kelas diharuskan memiliki ketrampilan  guna 

menciptakan iklim belajar dan mengendalikan berbagai kegiatan yang ada di 

dalamnya. Hal tersebut tentunya akan berbeda penanganannya dengan guru yang 

belum memiliki ketrampilan dalam penataan tempat duduk, kurang komunikatif, 

arogan, dan kurang peduli dengan siswanya. 

Manajemen kelas merupakan hal yang mutlak dimiliki oleh setiap guru 

dalam berbagai jenjang pendidikan. Kemampuan guru dalam manajemen kelas 

merupakan faktor yang dapat mewujudkan keberhasilan suatu pendidikan terlebih 

lagi adalah terwujudnya tujuan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Guru di 

tuntut mempunyai kemampuan manajemen kelas yang memadai agar mampu 

mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

terutama dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan semua 

roda kegiatan yang ada di dalam kelas, dan menyerasikan semua sumber 

pendidikan yang ada dan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Demikian pula 

selaras menurut pendapat E. Mulyasa (2007:53) : 
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Fungsi guru itu bersifat multifungsi, ia tidak hanya sebagai pendidik, 

tapi juga sebagai pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaru, 

model, dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit 

pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, 

emansipator, pengawet, dan kulminator. 

 

Pendapat tersebut menjelaskan bahwa guru memiliki peran yang sangat 

kompleks, tidak hanya sebagai pendidik tapi juga pengajar sampai kulminator. 

Guru merupakan faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan, maka 

setiap usaha peningkatan mutu pendidikan tersebut harus diimbangi dengan 

kearifan lokal yang ada di sekolah. Kearifan lokal merupakan bagian dari 

konstruksi budaya; kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang 

tumbuh dan berkembang dalam sebuah masyarakat yang dikenal, dipercayai dan 

diakui sebagai elemen–elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial 

antara warga masyarakat (Masita, 2012: 305). Masyarakat dalam hal ini adalah 

seluruh anggota yang ada didalam suatu lembaga pendidikan mulai dari kepala 

sekolah, guru, dan seluruh siswa. Kearifan lokal dapat dilihat dari berbagai 

kegiatan atau kepercayaan yang terjadi didalam suatu tempat dan berlangsung dari 

waktu ke waktu.  

Kearifan lokal yang ada dan sudah berkembang tentunya perlu dijaga 

keberadaannya terhadap pengaruh dari berbagai kebudayaan yang ada saat ini. Hal 

tersebut memungkinkan untuk guru mengetahui berbagai kearifan lokal yang ada 

dan hampir hilang oleh perkembangan jaman untuk tetap dikembangkan dan 

dimodifikasi menjadi lebih kekinian sesuai dengan jamannya. Manajemen kelas 

yang baik didasarkan pada ketrampilan guru dalam mengelola kelas yang tetap 

memperhatikan kebudayaan lokal yang ada di sekolah tersebut. Manajemen  kelas 

yang baik tetap memperhatikan prinsip yang sesuai yang dapat digunakan, faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen kelas dan bentuk-bentuk kearifan lokal 

yang berkembang. Guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif dan nyaman bagi siswa serta hendaknya mengutamakan pembelajaran 

yang didukung oleh lingkungan siswa secara konkret, sehingga siswa akan 

mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik demi terciptanya tujuan 
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serta peningkatan mutu sekolah dengan melibatkan kearifan lokal dilingkungan 

sekolah. Berkearifan lokal di dalam lingkup sekolah yang ada saat ini juga harus 

tetap dijaga dan terus dikembangkan karena mampu mengembangkan budaya 

setempat berbasis kearifan lokal dan tidak semua sekolah memiliki tata tertib serta 

kultur yang sama antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya.  

SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta adalah salah satu sekolah 

swasta yang terletak di kota Surakarta. SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta 

memiliki berbagai kearifan lokal yang berkembang dan berusaha terus 

ditingkatkan. Untuk menjawab hal tersebut dapat penulis paparkan beberapa 

contoh manajemen kelas yang ada di SD tersebut, diantaranya yang ada pada 

kelas bawah yaitu adanya kelompok belajar, tempat duduk dibuat melingkar hal 

tersebut digunakan untuk memudahkan dalam pengkondisian kelas dan membantu 

siswa dalam pergerakan kegiatan didalam kelas, selain itu adanya kegiatan 

membaca Iqra’ diawal sebelum kegiatan belajar dimulai ataupun disela istirahat 

berlangsung, terlebih lagi yang ada di kelas bawah khususnya kelas 1 pada saat 

kegiatan belajar telah selesai maka semua siswa diwajibkan menghafal salah satu 

surah dalam Juz-amma dengan metode bernyanyi bersama, hal itu diharapkan agar 

siswa terbiasa menghafal dan diharapkan sesuai dengan target sekolah.  

Kemudian yang ada pada kelas atas 15 menit sebelum kegiatan belajar 

dimulai bersama dengan guru siswa membaca beberapa surah pendek yaitu surat 

Al-A’la, At-Tariq, Al-Buruj, Al-Insyiqaq yang dibimbing dengan guru kelas 

ataupun guru yang mengajar diawal pembelajaran. Untuk penempatan meja kursi 

lebih disesuaikan dengan kegiatan yang berlangsung saat itu, berbeda dengan 

kelas bawah karena kelas atas dianggap lebih bisa mengkondisikan kelas lebih 

cepat. Manajemen kelas yang terjadi di kelas atas lebih ditekankan pada suatu 

kegiatan yang menekenkan pada kebiasaan anak agar lebih mandiri dikedepannya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul penelitian yang akan diteliti 

adalah “Manajemen Kelas Berbasis Kearifan Lokal di SD Muhammadiyah 24 

Gajahan Surakarta” guna mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana 

persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berbasis kearifan lokal di SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta sebagai bentuk pemaparan sistem dan 
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mekanisme pelaksanaan manajemen kelas yang berlaku di SD Muhammadiyah 24 

Gajahan Surakarta demi terciptanya lingkungan pembelajaran yang kondusif dan 

konkret sesuai kultur sekolah dan kearifan lokal dilingkungan sekitar. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana cara mempersiapkan kelas yang berbasis kearifan lokal di SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta? 

2. Bagaimana pelaksanaan manajemen kelas berbasis kearifan lokal di SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta? 

3. Bagaimana mekanisme evaluasi pembelajaran kelas berbasis kearifan lokal di 

SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana cara mempersiapkan kelas berbasis kearifan 

lokal di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajemen kelas berbasis kearifan 

lokal di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta. 

3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme evaluasi pembelajaran berbasis 

kearifan lokal di SD Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan untuk kegiatan 

penelitian berikutnya dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam 

dunia pendidikan khususnya mengenai manajemen kelas berbasis kearifan 

lokal. 
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2. Secara Praktis  

a. Bagi Kepala Sekolah  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan kepala sekolah 

dalam kaitannya mewujudkan sekolah sesuai dengan visi dan misi yang 

berhubungan dengan  manajemen kelas berbasis kearifan lokal.  

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai motivasi, 

perbaikan dan arahan bagi semua guru untuk meningkatkan dan 

mengembangkan ketrampilan manajemen kelas sesaui dengan kearifan lokal 

masing-masing.  

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan referensi 

mengenai manajemen kelas berbasis kearifan lokal yang terjadi di SD 

Muhammadiyah 24 Gajahan Surakarta.  


