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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar mengajar adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif. Nilai 

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dengan anak didik. 

“Interaksi edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan 

untuk tujuan pendidikan dan pengajaran”. Interaksi yang bernilai edukatif 

dikarenakan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan, diarahkan untuk 

mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pengajaran 

dilakukan. Guru dengan sadar merencanakan kegiatan pengajarannya secara 

sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatunya guna kepentingan 

pengajaran. 

Pembelajaran pada prinsipnya merupakan proses mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas peserta didik melalui berbagai interaksi dan 

pengalaman belajar, namun demikian dalam implementasinya masih banyak 

kegiatan pembelajaran yang mengabaikan aktivitas dan kreativitas peserta 

didik. Hal ini banyak disebabkan oleh model dan sistem pembelajaran yang 

lebih memungkinkan pada penguasaan Kemampuan kognitif saja, serta proses 

pembelajaran yang terpusat pada guru di kelas sehingga keberadaan peserta 

didik di kelas hanya menunggu uraian guru kemudian mencatat dan 

menghafalnya.1 

                                                
1Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2008), 1. 
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Peranan guru sebagai manager dalam kegiatan belajar di kelas sudah 

lama diakui sebagai salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. Guru sebagai tenaga profesional, dituntut tidak hanya 

mampu mengelola pembelajaran saja tetapi juga harus mampu mengelola 

kelas, yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal 

bagi tercapainya tujuan pengajaran.  

Tujuan yang diniatkan dalam setiap kegiatan belajar mengajar baik 

yang sifatnya instruksional maupun tujuan pengiring akan dapat dicapai 

secara optimal apabila dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi yang 

menguntungkan bagi peserta didik. Usaha guru dalam menciptakan kondisi 

yang diharapkan akan efektif apabila: pertama, diketahui secara tepat faktor-

faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam 

proses belajar mengajar, kedua, dikenal masalah-masalah yang diperkirakan 

dan biasanya timbul dan dapat merusak iklim belajar-mengajar, ketiga, 

dikuasainya berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas dan diketahui pula 

kapan dan untuk masalah mana suatu pendekatan digunakan.  

Kondisi yang menguntungkan di dalam kelas merupakan prasyarat 

utama bagi terjadinya proses belajar-mengajar yang efektif. Maka 

pengelolaan kelas menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar.2 

                                                
2Ahmad Rohani, Pengelolaan Pengajaran (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 122-123. 
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Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, menurut Faruqi3 

menyimpulkan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar terdapat dua hal yang 

turut menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar, yaitu 

pengelolaan kelas dan pengajaran itu sendiri. Kedua hal itu saling tergantung. 

Keberhasilan pengajaran, dalam arti tercapainya tujuan-tujuan intruksional 

sangat bergantung pada kemampuan mengelola kelas. Kelas yang baik dapat 

menciptakan situasi yang memungkinkan siswa belajar sehingga merupakan 

titik awal keberhasilan pengajaran. Penelitian terkait pengelolaan lainnya, 

menyatakan bahwa guru pendidikan agama Islam dalam pengelolaan kelas 

dalam meningkatkan kedisiplinan, menunjukkan bahwa: a) Melakukan 

penerapan metode pembelajaran, melakukan penataan ruangan, dan 

melakukan evaluasi setelah proses pembelajaran, b) Gambaran kedisiplinan 

siswa yaitu dalam setiap kelas terjadi kegaduhan yang dilakukan siswa 

meskipun guru selalu menegurnya dan berindikasi pada bentuk kedisiplinan 

yaitu adanya siswa saling colak colek, siswa saling mengejek ketika ada 

temannya yang datang terlambat padahal gurunya dalam proses menjelaskan, 

dan siswa ribut ketika gurunya izin sebentar ingin keluar, c) Kaitan antara 

usaha guru pendidikan agama Islam dalam pengelolaan kelas guru dalam 

pengelolaan kelas dengan kedisiplinan sangat erat kaitannya dengan 

kelancaran proses belajar.4 Penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian dari 

                                                
3 Dwi Faruqi, “Upaya Meningkatkan Kemampuan Belajar Siswa Melalui Pengelolaan 

Kelas”, Evaluasi, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, 294-310. 
4 Andi Darman, “Manajemen Pengelolaan Kelas Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Meningkatkan Kedisiplinan Siswa”, Iqro: Journal of Islamic Education, Vol. 1, No. 2, Desember 
2018, 163–176. 



4 
 

Warsono5 yang menyimpulkan bahwa, Pertama, Perencanaan Pengelolaan 

kelas dilakukan dengan membuat perencanaan untuk melaksanakan 

pengaturan fasilitas, pengaturan pengelolaan pengajaran dan perencanaan 

pengaturan peserta didik. Sehingga tercipta suasana yang aman, 

menyenangkan dan nyaman untuk belajar. Perencanaan dibuat sebelum 

masuk dalam kelas. Kedua, pelaksanaan pengelolaan kelas di SMP 

dilaksanakan dengan menjalin hubtungan yang baik dengan warga sekolah, 

dengan menerapkan prinsisp prinsip pengelolaan kelas yaitu dengan prinsip 

Kehangatan dan Antusias, prinsip Tantangan, prinsip Bervariasi, prinsip 

Keluwesan, prinsip penekanan hal positif dan prinsip peranan Disiplin. 

Kemudian juga menggunakan beberapa pendekatan dengan: Pendekatan 

Kekuasaan, Pendekatan Ancaman, Pendekatan Kebebasan, Pendekatan 

Resep, Pendekatan Pengajaran, Pendekatan Perubahan Tingkah laku, 

pendekatan social ekonomi dan pedekatan elektis. Ketiga, Pengawasan 

Pengelolaan kelas dilaksanakan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh 

kepala sekolah terhadap guru. Pengawasan dilaksanakan dengan meng- 

gunakan tehnk tehniik pengawasan dan menerapkan prinsip prinsip 

penggawasan. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa, 

pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran PAI kelas VIII di SMP Muhammadiyah 6 

Surakarta tahun pelajaran 2017/2018 masih menjadi permasalahan dan 

                                                
5 Sri Warsono, “Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Belajar Siswa”, Manajer 

Pendidikan, Vol. 10, No. 5, November 2016, 469-476. 
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kendala yang besar bagi terciptanya kondisi belajar yang efektif. Hal ini dapat 

peneliti lihat dari kurangnya keterampilan guru khususnya guru PAI Kelas 

VIII untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dalam 

proses belajar mengajar, guru tidak mampu mengatasi gangguan-gangguan 

yang timbul di dalam kelas ketika proses belajar mengajar berlangsung. 

Sehingga siswa bersikap semaunya, ada siswa yang ribut di belakang, bolos, 

ngantuk, sering minta izin ke toilet, tidak mendengarkan guru menjelaskan 

pelajaran dan juga suasana di dalam yang nyaman; seperti perlengkapan di 

dalam kelas yang kurang mendukung. Melihat realita seperti itu, tidaklah 

heran prestasi pada mata pelajaran PAI kelas VIII kurang maksimal. 

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk 

menelitinya lebih lanjut dengan judul: UPAYA GURU DALAM 

PENGELOLAAN KELAS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 

PAI KELAS VIII DI SMP MUHAMMADIYAH 6 SURAKARTA TAHUN 

AJARAN 2016/2017. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan, mengenai 

upaya guru dalam mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan kelas untuk 

meningkatkan hasil belajar maka diruuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran guru dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan 

hasil belajar PAI di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta? 

2. Bagaimana metode guru dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan 

hasil belajar PAI di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan peran guru dalam meningkatkan hasil belajar 

PAI melalui sistem pengelolaan kelas sehingga tercipta proses belajar 

yang efektif dan kondusif. 

2. Untuk mendeskripsikan metode guru dalam pengelolaan kelas yang 

efektif sehingga tercipta pembelajaran yang efektif bagi siswa dan 

merupakan upaya mempertinggi mutu pengajaran atau pendidikan yang 

menjadi tanggung jawab guru.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini, penulis lakukan dengan harapan agar dapat bermanfaat 

baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dimaksud 

adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

salah satu khazanah ilmu pengetahuan khususnya mengenai peran guru 

dalam pengelolaan kelas untuk peningkatan prestasi belajar siswa. Kedua, 

hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pegangan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai strategi atau pengembangan metode 

dalam pengelolaan kelas untuk proses meningkatan prestasi belajar siswa. 
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2. Secara Praktis  

Pertama, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dan acuan bagi guru bidang studi Pendidikan Agama Islam 

mengenai pentingnya upaya guru dalam pengelolaan kelas melalui proses 

pembelajaran untuk peningkatan kualitas hasil belajar siswa. Kedua, hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat evaluasi bagi guru, apakah guru 

selama ini sudah menerapkan sistem pengelolaan kelas yang baik dan 

benar dalam proses pembelajaran siswa, sehingga tercipta suasana yang 

kondusif dan efektif.  

 

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode menemukan 

tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Pada prinsipnya, penelitian lapangan bertujuan untuk mengambarkan 

atau mendiskripsikan dan memecahkan masalah-masalah praktis dalam 

masyarakat, meskipun tidak semuanya.6 Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan pengamatan langsung tentang fakta-fakta terkait peran dan 

metode guru dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan hasil belajar 

PAI. 

 

                                                
6 Mohammad Ali, dkk, Pedoman Penulis Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 23. 
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2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologis yang merupakan suatu metode penelitian 

yang memiliki sifat deskriptif dilakukan dengan cara mencari makna dari 

data yang diperoleh dalam suatu penelitian dan dilakukan pada konsisi 

yang masih alami atau yang sering disebut dengan penelitian 

naturalistik.7 Dari pendekatan penelitian tersebut penulis akan 

menggambarkan bagaimana peran dan metode guru dalam pengelolaan 

kelas untuk meningkatkan hasil belajar PAI untuk kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta.  

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah guru PAI, kepala 

sekolah, dan siswa di SMP Muhammadiyah 6 Surakarta. 

4. Penentuan Subjek 

Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta 

untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagai 

dijelaskan oleh Arikunto bahwa subjek penelitian adalah subjek yang 

dituju untuk diteliti oleh peneliti.8 Jadi, subjek penelitian itu merupakan 

sumber informasi yang digali untuk mengungkapkan fakta-fakta di 

lapangan. 

                                                
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 68. 
8 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi  

(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 145. 
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Peneliti menentukan subjek penelitian berdasarkan 

permasalahan yang akan diteliti tentang upaya guru PAI dalam 

pengelolaan kelas untuk meningkatkan hasil belajar PAI. Maka, subjek 

penelitiannya yaitu guru PAI kelas VIII sebagai pengajar yang 

memberikan mata pelajaran PAI. Kepala sekolah dan siswa kelas VIII 

sebagai subjek pendukung dalam membandingkan dan menyamakan data 

dan informasi yang diperoleh dari subjek atau responden utama yaitu 

guru PAI kelas VIII. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan penulis untuk 

mendapatkan kebenaran yang terjadi pada subjek penulisan atau sumber 

data. Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

ini yaitu: 

a. Metode wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan proses tanya jawab lisan dari dua orang atau lebih dengan 

berhadapan secara fisik, dapat saling melihat dan mendengarkan 

melalui alat pendengar sendiri.9 

Metode wawancara dipandang sebagai metode yang dapat 

menghasilkan data faktual, karena bersumber dari informan yang 

dianggap mengetahui betul situasi dan kondisi obyek, dan bisa jadi 

sebagai pelaku sejarah perkembangan obyek atau lembaga yang 

                                                
9 Muh. Nazir, Metode Penulisan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 215. 
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diteliti. Sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai acuan dalam 

pengembangan penelitian. Adapun sumber informasi atau informan 

yang diwawancarai adalah guru PAI, kepala sekolah, dan siswa SMP 

Muhammadiyah 6 Surakarta. 

b. Metode Observasi 

Observasi dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang 

sempit, yaitu melihat suatu hal dengan mempergunakan mata. 

Didalam definisi psikologik, pengamatan mencakup aktivitas 

pemfokusan pada sebuah objek dengan mempergunakan semua alat 

indera.10 Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana suatu dan 

kondisi didalam ruang kelas pada saat berlangsungnya pembelajaran 

PAI. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti: 

notulen rapat, catatan harian dsb. Adapun data dokumentasi yang 

dipergunakan oleh penulis berupa: profil sekolah, gedung sekolah 

dan fasilitas didalam ruang kelas, daftar siswa perkelas, dan 

sebagainya. 

6. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles 

                                                
10 Arikunto, Prosedur, 133. 
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dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi 

data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk 

interaktif dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai 

suatu siklus.11 Berikut adalah penjelasan ketiga komponen pokok 

tersebut. 

a. Reduksi Data 

Yaitu proses seleksi, pemfokusan penyerderhanaan data “kasar” yang 

timbul dalam tulisan yang tercatat di lokasi penelitian. Kegiatan ini 

berlangsung secara continue sewaktu penelitian. Reduksi data adalah 

sebuah bentuk analisis yang mengkhususkan, mengklasifikasikan, 

mengarahkan, menghapus data yang tidak penting serta 

mengorganisasikan data. 

b. Penyajian Data 

Data display (penyajian data) adalah suatu rakitan organisasi 

informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. 

Data dalam penelitian ini disajikan terutama dalam bentuk narasi 

kalimat yang disusun secara logis dan sistematis mengacu pada 

rumusan masalah. 

c. Verifikasi Data 

Dalam penelitian biasanya dijumpai berbagai hal yang harus 

dipahami artinya, seperti peraturan, pola-pola, pernyataan, 

konfigurasi yang mungkin, alasan sebab akibat dan berbagai 

                                                
11 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI 

Press, 2008), 13. 
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proposisi. Simpulan perlu diverifikasi dengan melakukan aktivitas 

ulangan untuk tujuan pemanfaatan, dengan penelusuran data kembali, 

dengan mengembangkan ketelitian misalkan mengembangkan 

konsensus antar subjek. 


