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ABSTRAK
Nama

: Desi Maya Sari

Jurusan

: Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Judul

: Strategi Guru Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas Dalam
Proses Pembelajaran Di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi.

Skripsi ini membahas tentang strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan
kelas dalam proses pembelajaran di kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain
penelitian deskriptif kualitatif penelitian ini menemukan bahwa guru pada
perencanaanya dalam strategi mengoptimalkan pengelolaan kelasnya sudah baik
yaitu dengan adanya pembuatan RPP sebelum pembelajaran itu berlangsung, serta
adanya prota, adanya prosem dan silabus juga dipersiapkan oleh gurunya. Pada
pelaksanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelasnya sudah
sudah cukup baik yaitu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bisa memotivasi
siswa untuk belajar dengan cara mengatur kursi-kursi siswa, ruangan kelas bersih
dan rapi, ada media-media yang tertempel di dinding kelas dan adanya pojok baca
diruangan kelas. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh guru kelas III yaitu
kurangnya sarana dan prasarana yang memadai seperti buku, alat belajar dan
keadaan meja siswa yang seaadanya. Hasil penelitian ini menyarankan agar guru
wali kelas diharapkan lebih mampu lagi menjadi contoh dan suri tauladan bagi
siswa untuk meraih cita-citanya, dan selalu memberikan motivasi kepada siswa
Dan jangan mudah mengeluh dengan keaadan sarana yang seadaanya.
Kata Kunci : Strategi Guru, Pengelolaan Kelas
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ABSTRACT
Name

: Desi Maya Sari

Department

: Madrasah Ibtidaiyah Teacher Education

Title

: Teacher's Strategy In Optimizing Classroom Management
In Learning Processes In Class III 33 / IX Public
Elementary School In Penyengat Village Olak District
Muaro Jambi.

This research is a qualitative research with qualitative descriptive research design.
This study found that teachers in their planning in optimizing the management of
their classes were good, namely by making RPP before the learning took place,
and the existence of prota, the existence of prosecs and syllabi also prepared by
the teacher. The implementation of the teacher's strategy in optimizing the
management of the class has been quite good, namely by the activities that can
motivate students to learn by arranging student chairs, clean and neat classrooms,
there are media attached to the classroom walls and the corner read in the
classroom. The obstacle faced by class III teachers is the lack of adequate
facilities and infrastructure such as books, learning tools and the state of the
student desk. The results of this study suggest that teachers are expected to be
better able to become an example and role model for students to achieve their
goals, and always provide motivation to students. And do not easily complain
about the conditions and the same facilities.
Keywords: Teacher Strategy, Classroom Management
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
susasana 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
(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional Bab I Pasal I Ayat (I)). Secara faktual, pendidikan yaitu
suatu kegiatan pendidikan yang dilakukan antar manusia, oleh manusia dan
untuk manusia.
Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam
kehidupan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota
masyarakat, sebab pendidikan merupakan suatu proses pembentukan pribadi
seseorang yang memungkinkan tumbuh dan berkembang potensi dan
kemauanya. (Noer Aly 1999 : 20) . Dalam lingkupnya, pendidikan mencoba
mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki setiap manusia agar potensi itu
dapat berguna kelak bagi individu, bangsa dan negara itu sendiri. Pada saat ini,
pendidikan berkaitan erat dengan belajar dan pembelajaran karena memang
faktor utama dalam pendidikan di indonesia adalah 2 faktor tersebut untuk
meningkatkan kompetensi peserta didik dan tenaga pendidik menuju indonesia
yang beradab.
Karena pendidikan menurut Dedi Mulyasana (2012) mempunyai
peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemampuan siswa, maka
penyelenggaraanya diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi siswa
agar mencapai pribadi yang bermutu. Pendidikan yang bermutu diperlukan
dalam proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan
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cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan,
ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak
dan keimanan. (Djabidi, 2017 : 1). Berikut adalah penegasan Al-Qur’an surah
Al-Mujaadilah ayat 11, tentang pentingnya pendidikan dan konsep ilmu.

      
     
Artinya : “ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa
derajat “. (Setup Qur’an Word QS. Al- Mujaadilah : 11)
Untuk mewujudkan tujuan pendiddikan, tentunya harus didukung oleh
suasana pembelajaran yang kondusif. Dan pembelajaran yang kondusif ini akan
dikembangkan oleh guru. Pada dasarnya, kegiatan guru didalam kelas meliputi
dua hal pokok, yaitu mengajar dan mengelola kelas. Kegiatan mengajar
dimaksudkan sebagai upaya menggiatkan siswa mencapai tujuan pembelajaran
seperti melalui proses menelaah kebutuhan siswa, menyusun rencana
pembelajaran, menyajikan bahan pembelajaran kepada siswa, mengajukan
pertanyaan kepada siswa dan menilai kemajuan siswa.
Kegiatan

mengelola

kelas

dimaksudkan

sebagai

proses

mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar dapat berlangsung
secara efektif dan efisien seperti guru memberikan ganjaran dengan segera,
pengembangan hubungan yang baik antara guru dan siswa saat pengembangan
aturan permainan dalam kegiatan kelompok. (Djabidi, 2017 : 35). Guru
mengelola kelas dengan memberikan motivasi yang tinggi agar anak didik
betah untuk senantiasa belajar dan tinggal di dalam kelas. Guru merupakan
salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan pada sebuah proses
belajar mengajar.
Guru

berperan

sebagai

manajer

utama

dalam

merencanakan,

mengorganisasikan, mengaktualisasikan dan melakukan pengawasan atau

3

supervisi kelas. Sebagai pekerja profesional, seorang guru harus mendalami
kerangka acuan pendekatan-pendekatan kelas, sebab didalam penggunaanya ia
harus terlebih dahulu meyakini bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk
menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik
sesuai dengan hakikat masalahnya. Selaras dengan pendapat Djamaroh yang
mengatakan bahwa keharmonisan hubungan guru dan anak didik, tingginya
kerja sama diantara siswa tersimpul dalam bentuk interaksi. (Djabidi 2017 : 7172).
Lahirnya interaksi yang optimal bergantung pada pendekatan yang guru
lakukan dalam pengelolaan kelas. Interaksi atau hubungan timbal balik antara
guru dan peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya
kegiatan pembelajaran atau proses belajar mengajar. Interaksi dalam peristiwa
belajar mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekedar hubungan
antara guru dengan peserta didik, tetapi berupa interaksi edukatif. (Susanto
2013 : 4-5). Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang
harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara
efektif dan efisien.
Menurut Wina Sanjaya bahwa didalam strategi pembelajaran
terkandung makna perencaanaan, artinya bahwa pada strategi pada
dasarnya masih bersifat konseptual tentang keputusan-keputusan yang
akan diambil didalam suatu pelaksanaan pembelajaran.
Karena strategi pembelajaran ini masih bersifat konseptual dan untuk
mengimplementasikanya digunakan berbagai metode pembelajaran tertentu,
dimana didalam strategi pembelajaran lebih menekankan kepada proses.
(Ngurawan.dkk 2010 : 23). Starategi digunakan sebagai cara-cara yang
digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan
selama

proses

pembelajaran.

Pemilihan

tersebut

dilakukan

dengan

mempertimbangkan situasi dan kondisi, sumber belajar, kebutuhan dan
karakteristik peserta didik yang dihadapi dalam rangka mencapai tujuan
pembelajaran tertentu. (Aqib 2018 : 71 ).
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Oleh sebab itu seorang guru juga membutuhkan sebuah strategi didalam
mengoptimalkan pengelolaan kelasnya dan sangat penting, karena guru itu
merupakan orang yang tugasnya bukan hanya mendidik, mengajar, dan
membimbing tetapi juga bertanggung jawab didalam mendukung terciptanya
suasana belajar mengajar yang efektif. Jadi guru itu berperan bukan hanya
mengajar saja akan tetapi bagaimana cara guru itu mengelola kelas
pembelajaranya agar proses belajar mengajar itu dapat berjalan secara efektif
dan tidak membosankan.
Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro
Jambi merupakan sekolah yang menjadi tujuan penelitian penulis, sekolah ini
merupakan sebuah sekolah dasar yang terletak disebuah perdesaan dengan
berstatus negeri, berdasarkan cerita salah seorang masyarakat bahwa sekolah
ini sudah lama berdiri. Menurut penulis, kelas III biasanya kelas yang cukup
rawan untuk terjadinya sebuah keributan, siswa banyak yang asyik untuk
bermain-main. Namun tidak di kelas tiga Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak ini. Tanpa adanya pengelolaan kelas yang baik dari gurunya
maka proses pembelajaranpun tidak akan tercapai dengan optimal.
Sebagaimana pra-penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya
tentang strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas pembelajaran
di kelas tiga Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak. Penulis
mengamati pengelolaan kelas terhadap ruangan belajar yang baik dan proses
pembelajaran yang cukup efektif. Dimana terlihat ruangan kelas yang bersih,
tidak ada satu pun sampah yang terlihat dibawah meja siswanya, meja dan
kursi siswa tersusun rapi, ada media-media yang tertempel di dinding kelas,
siswa terlihat tidak ada yang keluar masuk kelas dan adanya sudut baca
sederhana di belakang kursi siswanya. Berdasarkan latar belakang tersebut,
penulis tertarik dan menetapkan untuk melakukan penelitian kualitatif dengan
judul “ Strategi Guru Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas Dalam
Proses Pembelajaran Di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi “
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B. Fokus Penelitian
Fokus penelitan yang akan penulis ajukan disini berdasarkan latar
belakang masalah yang sudah penulis uraikan diatas. Adapun aspek-aspek yang
menjadi fokus penelitian ini adalah :
1. Perencanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam
proses pembelajaran di kelas III.
2. Pelaksanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam
proses pembelajaran di kelas III.
3. Kendala guru kelas tiga dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam
proses pembelajaran Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan fokus permasalahan di atas dapat dirinci masalah-masalah
khusus sebagai berikut :
4. Bagaiman Perencanaan Strategi Guru Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan
Kelas Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak ?
5. Bagaiman Pelaksanaan Strategi Guru Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan
Kelas Dalam Proses Pembelajaran Di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak ?
6. Bagaimana Kendala Guru Kelas III Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan
Kelas Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat
Olak ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang
dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Untuk

Mendeskripsikan

Perencanaan

Strategi

Guru

Dalam

Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas Dalam Proses Pembelajaran Di
Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak.
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b. Untuk

Mendeskripsikan

Pelaksanaan

Strategi

Guru

Dalam

Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas Dalam Proses Pembelajaran Di
Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak.
c. Untuk

Mendeskripsikan

Kendala

Strategi

Guru

Kelas

Dalam

Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas Dalam Proses Pembelajaran Di
Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak.
2. Kegunaan Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat mempunyai
manfaat sebagai berikut :
a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menanmbah ilmu
pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung serta dapat
memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain dari perguruan
tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menanmbah ilmu
pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung dan mengetahui
strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas pembelajaran.
Serta bagi para pembaca diharapka dapat menjadi rujukan untuk
menambah ilmu pengetahuan dalam kepribadian yang baik.
b. Kegunaan Praktis
1) Bagi Pihak Sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan
pemikiran dan wawasan bagi sekolah dalam rangka mengembangkan
sekolah untuk meningkatkan strategi guru dalam mengoptimalkan
pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran.
2) Bagi Guru Kelas, hasil penelitian ini dapat memberikan bahan
masukan didalam strategi guru mengoptimalkan pengelolaan kelas
dalam proses pembealajaran.
3) Bagi Penulis, Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana
strata (S1) pada jenjang pendidikan Tinggi di jurusan Pendidikan
Guru

Madrasah

Ibtidayah

Fakultas

Tarbiyah

dan

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Keguruan

BAB II
KERANGKA TEORI
A. Kajian Teoritik
1. Strategi Guru
a. Pengertian Strategi Pembelajaran
Pada mulanya istilah strategi digunakan dalam dunia militer yang
diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk
memenangkan suatu peperangan. ( Sanjaya 2006 : 125 ) . Kozna secara
umum menjelaskan, bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai
setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau
bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran
tertentu. Gerlach dan Ely menjelaskan bahwa strategi pembelajaran
merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode
pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu.
Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa strategi pembelajaran
dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan pembelajaran yang
dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik. Dick dan Carey
menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas seluruh komponen
materi pembelajaran dan prosedur atau tahapan kegiatan belajar yang /
atau digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik
mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi
pembelajaran bukan hanya terbatas prosedur atau tahapan kegiatan
belajar saja, melainkan termasuk juga pengaturan, materi atau paket
program pembelajaran yang akan disampaikan mepada peserta didik.
(Aqib 2018 : 69)
Dari pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa
pengertian strategi pembelajaran adalah serangkaian beberapa teknik atau
cara yang dipilih oleh guru didalam menyampaikan sebuah pembelajaran
untuk membantu peserta didik didalam mencapai tujuan tertentu. Strategi
pembelajaran sangat perlu digunakan dalam proses pembelajaran, karena
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untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Oleh karenanya sebelum guru
melakukan sebuah pembelajaran sebaiknya guru memperhatikan kondisi
dan situasi siswanya, menetapkan metode dan strategi yang dirasa cocok
untuk digunakan agar berjalanya proses pembelajaran dengan baik.
b. Pengertian Guru
Sebuah progesi menuntut keahlian khusus, kecakapan, dan
dedikasi. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh melalui proses
pendidikan dan pelatihan khusus dalam jangka waktu yang panjang.
Sebuah profesi dijalankan atas dasr ilmu yang spesifik, melibatkan
kegiatan intelektual, dan diabdikan bagi kepentingan publik. Demikian
pula pada sektor pendidikan, guru memiliki posisi sentral. Mohammad
Nuh, mantan menteri pendidikan nasional menegaskan bahwa memang
keberhasilan pendidikan tidak semata ditentukan oleh kurikulum, tetapi
faktor pendidik (guru) dan tenaga kependidikan. (Edu. Dkk. 2017 : 5152)
Umumnya

guru

didefenisikan

secara

fungsional,

artinya

menunjuk pada tugas dan fungsinya sebagai pengajar, pendidik, pelatih,
dan fungsi-fungsi lainya. Oleh karena itu, secara harfiah guru adalah
adalah orang yang pekerjaanya (mata pencaharianya) mengajar. Sebagai
seorang pengajar, guru adalah orang yang memiliki kecakapan pada
bidang tertentu, menguasai teoritik bidang tertentu agar dapat
mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik dengan penuh
keyakinan, sehingga mendapat pengakuan publik. Cooper menyatakan
bahwa guru adalah orang yang bertanggung jawab membantu orang lain
untuk belajar dan bertindak secara beda.
Gurulah yang membantu mengubah peserta didik dari tidak bisa
menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu, dari bersikap kurang baik
menjadi lebih baik. Perubahan yang dialami peserta didik ini bersifat
tetap, karenanya menjadi bekal untuk kehidupanya di masa mendatang.
Bantuan yang diberikan oleh guru menjadi jaminan masa depan peserta
didik yang lebih baik. Sadulloh mengemukakan bahwa guru adalah pihak
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yang membantu anak didik sebagai orang yang belum berdaya untuk
menjadi manusia yang berdaya sebagaimana yang dimiliki oleh pendidik
itu sendiri, membantu anak agar potensinya dapat berkembang. (Edu.dkk
2017 : 52-53)
Dari beberapa pendapat diatas peneliti menyimpulkan bahwa guru
merupakan orang yang bertanggung jawab didalam jalanya proses
pembelajaran. Di tangan gurulah letak berhasil dan tidak berhasilnya
pembelajaran sehingga dapat diartikan bahwa guru adalah seseorang
mempunyai tugas didalam membantu anak untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya.
c. Kompetensi Guru
Johnson

menyatakan,

menurutnya

kompetensi

merupakan

perilaku rasional guna mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai
dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi
ditunjukkan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggung
jawabkan ( rasional) dalam upaya mencapai suatau tujuan. (Sanjaya,
2017 : 17-18). Sementara itu, di dalam undang-undang No. 14 t ahun
2005 tentang guru dan dosen disebutkan ada empat kompetensi yang
harus dimiliki oleh guru profesional, yakni kompetensi pedagogik,
kepribadian, sosial, dan profesional.
Keempat kompetensi tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam
permendiknas nomor 16 t ahun 2007 t entang standar kualifikasi dan
kompetensi guru dan peraturan pemerintah No. 74 t ahun 2008 tentang
guru (pa sal 3 a yat 4,5,6 da n 7 ). D idalam kedua regulasi ini diuraikan
kemampuan-kemampuan minimal yang harus dimilik oleh guru dalam
empat dimensi kompetensi tersebut
1) Kompetensi Pedagogik
Istilah pedagogi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata
paedos yang berarti anak dan agoge mengantar atau membimbing.
Secara harfiah, pedagogik berarti mengantar atau membimbing anak.
Tugas mengantar atau membimbing anak ini pada hakikatnya
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dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu mendidik berarti
mengantar dan membimbing anak yang belum dewasa menuju
kedewasaan. Ukuran kedewasaan dapat dilihat dari kematangan, baik
fisik maupun mental. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru
dalam mengelola pembelajaran. Kompetensi ini memapukan guru
dalam membimbing siswanya dalam mencapai tujuan pendidikan
tertentu.
Tujuan pendidikan mencakupi ranah kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Untuk itu, dalam mengelola pembelajaran minimal guru
memiliki kemampuan-kemampuan seperti :
a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
b. Pemahaman terhadap peserta didik;
c. Pengembangan kurikulum atau silabus;
d. Perancangan pembelajaran;
e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran;
g. Evaluasi hasil belajar; dan
h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai
potensi yang dimilikinya.
Dengan memiliki sejumlah kompetensi tersebut di atas, guru
menjadi lebih mudah mengelola pembelajaran, menciptakan kondisi
belajar aktif, dan kompetensi yang hendak dikuasai siswa tercapai.
Pembelajaran yang efektif secara sederhana memenuhi tiga prinsip ,
yakni memudahkan guru, siswa aktif, kompetensi tercapai. Ketiga
prinsip tersebut menunjukkan pembelajaran itu efektif, baik bagi guru
maupun bagi siswa. Bagi guru, pembelajaran yang efektif diukur dari
keterlaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
Sedangkan bagi siswa, keefektifan pembelajaran tampak
dalam terciptanya pengalaman belajar dan tercapainya tujuan
pembelajaran, jadi baik proses maupun hasil. (Edu.dkk, 2017 : 65-66)

11

2) Kompetensi Kepribadian
Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru dengan
memiliki kualitas kepribadian yang baik. Kualitas kepribadian dengan
menjadikan guru sebagai teladan, bagi siswa maupun masyarakat.
Sebab sejatinya guru adalah sosok yang “digugu”, patut dicontohi
karena kepribadiaanya yang positif. (Syah, 2010 : 225) m enyatakan
bahwa kepribadian guru menetukan apakah ia menjadi pendidik dan
pembina yang baik bagi anak didiknya atau malah sebaliknya akan
menjadi perusak atau penghancur masa depan mereka. Agar menjadi
pribadi yang mendukung keberhasilan anak didiknya, seorang guru
sekurang-kurannya memiliki kepribadian berikut: (Beriman dan
bertakwa; Berakhlak mulia; Arif dan bijaksana; Demokratis; Mantap;
Berwibawa; Stabil; Dewasa; Jujur; Sportif; Menjadi teladan bagi
peserta didik dan masyarakat; Secara obyektif mengevaluasi kinerja
sendiri; dan Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan).
(Edu.dkk 2016 : 66-67)
3) Kompetensi Sosial
Berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan
makhluk etis. Ia harus dapat memperlakukan peserta didiknya secara
wajar dan bertujuan agar dapat tercapai optimalisasi potensi pada diri
masing-masing peserta didik. Ia harus memahami dan menerapkan
prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan
belajar ditentukan oleh kemampuan yang ada pada diri peserta didik
tersebut. Instruktur hanya bertugas melayani mereka sesuai kebutuhan
mereka masing-masing. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh
seorang guru adalah menyangkut kemampuan berkomunikasi dengan
peserta didik dan lingkungan mereka seperti orang tua, tetangga dan
sesama teman. (B. Uno, 2012 : 19 ).
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Berikut

seorang

guru

sekurang-kurangya

memiliki

kemampuan sebagai berikut :
a. Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/ atau isyarat secara santun;
b. Menggunakan

teknologi

komunikasi

dan

informasi

secara

fungsional;
c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik,
tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau
wali peserta didik;
d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan
mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
e. Menerapkan

prinsip

persaudaraan

sejati

dan

semangat

kebersamaan; (Edu.dkk, 2016 : 67)
4) Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional adalah kompetensi atau kemampuan
yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan.
Kompetensi ini merupakan kompetensi yang sangat penting, sebab
langsung berhubungan dengan kinerja yang ditampilkan. Oleh karena
itu, tingkat keprofesionalan seorang guru dapat dilihat dari kompetensi
ini. (Sanjaya, 2016 : 18). Kemampuan minimal yang mesti dimiliki
oleh guru sebagai berikut :
a. Menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/
atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu;
b. Menguasai konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau
seniyang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren
dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/ atau mata
pelajaran yang akan diampu;
c. Menguasi standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran
yang diasuh;
d. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif;

13

e. Mengembangkan profesional berkelanjutan melalui tindakan
reflektif;
f. Memanfaatkan

teknologi

komunikasi

dan

informasi

untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri.
Keempat kompetensi tersebut merupakan satu kesatuan yang
integral. Seorang guru berkompeten jika memenuhi keempat
kompetensi tersebut secara penuh.
Guru tidak bisa hanya mengandalkan satu kompetensi saja.
Misalnya

cukup

memiliki

kompetensi

profesional

saja

atau

kompetensi pedagogik atau sosial atau kepribadian saja . guru yang
hanya memiliki kompetensi profesional menguasai bidang ilmunya
baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Namun jika
tidak ditunjang oleh kemampuan mengelola pembelajaran, maka
kemampuan tersebut hanya membuat guru itu pintar untuk dirinya
sendiri. Demikian pula jika ia tidak memiliki kompetensi sosial dan
kepribadian, maka ilmu yang dikuasai tidak memiliki spirit positif.
Ilmu tersebut menjadi mati, guru lebih verbalistik, hanya bisa bicara,
tetapi minim aksi.
Demikian sebaliknya, guru tidak hanya mengandalkan
kemampuan

pedagogik

tanpa

kemampuan

profesional.

Tanpa

kemampuan profesional, interaksi pembelajaran menghasilkan suatu
komunikasi tanpa pesan yang jelas dan bermakna. Ringkasnya
keempat kemampuan tersebut harus dimiliki oleh guru profesional.
(Edu.dkk 2016 : 67-68)
d. Tugas dan Peran Guru
Menurut Sudjana semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai
profesi memiliki ciri yang sama. Perbedaanya terletak pada tugas dan
tanggung jawab masing-masing. Guru dan dokter misalnya, memiliki
kesamaan ciri sebagai suatu profesi, namun keduanya berbeda dalam
tugas dan peranan mereka masing-masing. Guru mengemban tugas
mencerdaskan peserta didik, sedangkan dokter memiliki andil dalam
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menyehatkan masyarakat. Tugas dan peran inilah yang membedakan
profesi yang satu dengan yang lainya. Peters menyebutkan tiga tugas
utama guru yakni, mengajar, pembimbing dan administrator kelas.
(Edu.dkk. 2017 : 59-60)
Berikut beberapa tugas dan peran guru yang akan dijelaskan :
1) Guru sebagai sumber belajar
Peran guru sebagai sumber belajar merupakan peran yang
sangat penting. Peran sebagai sumber belajar berkaitan erat dengan
penguasaan materi pembelajaran. Kita bisa menilai baik atau tidaknya
seorang guru hanya dari penguasaan materi pelajaran. Dikatakan guru
yang baik manakala ia dapat menguasai materi pelajaran dengan baik,
sehingga benar-benar ia berperan sebagai sumber belajara bagi anak
didiknya. Apapun yang ditanyakan siswa berkaitan dengan materi
pelajaran yang sedang diajarkanya, ia akan bisa menjawab dengan
penuh keyakinan. Sebaliknya, dikatakan guru kurang baik manakala ia
tidak paham dengan materi yang diajrkanya.
Ketidak
ditunjukkan

pahaman

oleh

tentang

materi

perilaku-perilaku

pelajaran

tertentu,

biasanya

misalnya

teknik

penyampaian materi pelajaran yang monoton, ia lebih sering duduk di
kursi sambil membaca, suaranya lemah, tidak berani melakukan
kontak mata dengan siswa, miskin dengan ilustrasi, dan lain-lain.
Perilaku

guru

yang

demikian

bisa

menyebabkan

hilangnya

kepercayaan pada diri siswa, sehingga guru akan sulit mengendalikan
kelas. Sebagai sumber belajar dalam proses pembelajaran hendaknya
guru melakukan hal-hal sebagai berikut :
a. Sebaiknya guru memiliki bahan referensi yang lebih banyak
dibandingkan dengan siswa. Hal ini untuk menjaga agar guru
memiliki pemahaman yang lebih baik tentang materi yang kan
dikaji bersama siswa. Dalam perkembangan teknologi informasi
yang sangat cepat, bisa terjadi siswa lebih “pintar” dibandingkan
guru dalam hal penguasaan informasi. Oleh sebab itu, untuk
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menjaga agar guru tidak ketinggalan informasi, sebaiknya guru
memiliki bahan-bahan referensi yang lebih banyak dibandingkan
siswa. Misalnya, melacak bahan-bahan dari internet, atau dari
bahan cetak terbitan terakhir, atau bebagai informasi dari media
massa.
b. Guru dapat menunjukkan sumber belajar yang dapat dipelajari
oleh siswa yang biasanya memiliki kecepatan belajar diatas ratarata siswa yang lain. Siswa yang demikian perlu diberikan
perlakuan khusus, misalnya dengan memberikan bahan pengayaan
dengan menunjukkan sumber belajar yang berkenaan dengan
materi pelajaran.
c. Guru perlu melakukan pemetaan tentang materi pelajaran, misalnya
dengan menetukan mana materi inti (core), yang wajib dipelajari
siswa, mana materi tambahan, d an lain sebagainya. Melalui
pemetaan semacam ini akan memudahkan bagi guru dalam
melaksanakan tugasnya sebagai sumber belajar. (Sanjaya, 2016 :
21-22)
2) Guru sebagai fasilitator
Sebagai
pelayanan

fasilitator,

untuk

guru

memudahkan

berperan
siswa

dalam

dalam

memberikan

kegiatan

proses

pembelajaran. Sebelum proses pembelajaran dimulai sering guru
bertanya: bagaimana caranya agar ia mudah menyajikan bahan
pelajaran? Pertanyaan itu sekilas memang ada benarnya. Melalui
usaha yang sungguh-sungguh, guru ingin agar ia mudah menyajikan
bahan pelajaran dengan baik. Namun demikian, pertanyaan tersebut
menunjukkan bahwa proses pembelajaran berorientasi pada guru.
Oleh sebab itu, akan lebih bagus manakala pertanyaan tersebut
diarahkan pada siswa, misalnya apa yang harus dilakukan agar siswa
mudah mempelajari bahan pelajaran sehingga tujuan belajar tercapai
secara optimal.
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Pertanyaan tersebut mengandung makna kalu tujuan mengajar
adalah mempermudah siswa belajar. Inilah hakikat peran fasilitator
dalam proses pembelajaran. Agar dapat melaksanakan peran sebagai
fasilitator dalam proses pembelajaran, ada beberapa hal yang harus
dipahami, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan pemanfaatan
berbagai media dan sumber pembelajaran.
a. Guru perlu memahami berbagai jenis media dan sumber belajar
beserta fungsi masing-masing media tersebut. Pemahaman akan
fungsi media sangat diperlukan, belum tentu suatu media cocok
digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Setiap media
memiliki karakteristik yang berbeda.
b. Guru perlu mempunyai keterampilan dalam merancang suatu
media. Kemampuan merancang media merupakan salah satu
kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional.
Dengan

perancangan

media

yang

dianggap

cocok

akan

memudahkan proses pembelajaran, sehingga pada giliranya tujuan
pembelajaran akan tercapai secara optimal.
c. Guru dituntut untuk mampu mengorganisasikan berbagai jenis
media serta dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar.
Perkembangan

teknologi

mutakhir.

Berbagai

perkembangan

teknologi informasi memungkinkan setiap guru bisa menggunakan
berbagai pilihan media yang dianggap cocok.
d. Sebagai fasilitator, guru dituntut agar mempunyai kemampuan
dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan siswa. Hal ini sangat
penting,

kemampuan

memudahkan

siswa

berkomunikasi
menangkap

secara

pesan

efektif

dapat

sehingga

dapat

meningkatkan motivasi belajar mereka. (Sanjaya, 2016 : 23-24)
3) Guru sebagai pengelola
Sebagai pengelola pembelajaran (learning manajer), guru
berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa
dapat belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik
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guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses
belajar

seluruh

siswa.

Menurut

Ivor

K.Devais,

salah

satu

kecenderungan yang sering dilupakan adalah melupakan bahwa
hakikat pembelajaran adalah belajarnya siswa dan mengajarnya guru.
Dalam hubunganya dengan pengelolaan pembelajaran, Alvin C.Eurich
menjelaskan prinsip-prinsip belajar yang harus diperhatikan guru,
sebagai berikut :
a. Segala sesuatu yang dipelajari oleh siswa, maka siswa harus
mempelajarinya sendiri.
b. Setiap siswa yang belajar memiliki kecepatan masing-masing.
c. Seorang siswa kan belajar lebih banyak apabila setiap selesai
melaksanakan tahapan kegiatan diberikan reinforcement.
d. Penguasaan secara penuh dari setiap langkah memungkinkan
belajar secaraa keseluruhan lebih berarti.
e. Apabila siswa diberi tanggung jawab, maka ia akan lebih
termotivasi untuk belajar.
Dalam melaksanakan pengelolaan pembelajaran ada dua
macam, kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mengelola sumber
belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri.
Sebagai manajer, guru memiliki empat fungsi umum, yaitu :
a. Merencanakan tujuan belajar.
b. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan
tujuan belajar.
c. Memimpin,

yang

meliputi

memotivasi,

mendorong,

dan

menstimulasi siswa.
d. Mengawasi segala sesuatu, apakah sudah berfungsi sebagai mana
mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. (Sanjaya,
2016 : 24-25)
4) Guru sebagai demonstrator
Yang dimaksud dengan peran guru sebagai demonstrator
adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu
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yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap
pesan yang disampaikan. Ada dua konteks guru sebagai demonstrator.
Pertama, sebagai demonstrator berarti guru harus menunjukkan sikapsikap yang terpuji. Dalam setiap aspek kehidupan, guru merupakan
sosok ideal bagi setiap siswa. Biasanya apa yang dilakukan guru akan
menjadi acuan bagi siswa. Dengan demikian, dalam konteks ini guru
berperan sebagai model atau teladan bagi setiap siswa. Kedua, sebagai
demonstrator guru harus dapat menunjukkan bagaimana caranya gar
setiap materi pelajaran bisa lebih dipahami dan dihayati oleh setiap
siswa. Oleh karena itu, sebagai demonstrator e rat kaitanya dengan
pengaturan strategi pembelajaran yang lebih efektif. (Sanjaya, 2016 :
26)
5) Guru sebagai pembimbing
Siswa adalah individu yang unik. Keunikan itu bisa dilihat dari
adanya setiap perbedaan. Artinya, tidak ada individu yang sama.
Walaupun secara fisik mungkin individu memiliki kemiripan, tetapi
pada hakikatnya mereka tidaklah sama, baik dalam bakat, minat,
kemampuan, dan sebagainya. Disamping itu, setiap individu juga
adalah makhluk yang sedang berkembang. Irama perkembangan
mereka tentu tidaklah sama juga. Perbedaan itulah yang menuntuk
guru harus berperan sebagai pembimbing. Membimbing siswa gar
dapat menemukan berbagai potensi yang dimilikinya sebagai bekal
hidup mereka, membimbing siswa agar dapat mencapai dan
melaksanakan tugas-tugas perkembangan mereka, sehingga dengan
ketercapaian itu ia dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia
ideal yang menjadi harapan setiap orang tua dan masyarakat.
Agar guru berperan sebagai pembimbing yang baik maka ada
beberapa hal yang harus dimiliki, diantaranya: pertama, guru harus
memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya.
Misalnya, pemahaman tentang gaya dan kebiasaan belajar serta
pemahaman tentang potensi dan bakat yang dimiliki anak.
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Pemahaman ini sangat penting artinya, sebab akan menemukan teknik
dan jenis bimbingan yang harus diberikan kepada mereka. (Sanjaya,
2016 : 27)
6) Guru sebagai motivator
Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan salah satu
aspek dinamis yang sangat penting. Sering terjadi siswa yang kurang
berprestasi bukan disebabkan oleh kemampuanya yang kurang, tetapi
dikarenakan tidak adanya motivasi untuk belajar sehingga ia tidak
berusaha

untuk

mengerahkan

segala

kemampuanya.

Dengan

demikian, bisa dikatakan siswa yang berprestasi rendah belum tentu
disebabkan oleh kemampuanya yang rendah pula, tetapi mungkin
disebabkan oleh tidak adanya dorongan tau motivasi. Hilgard
mengatakan bahwa motivasi adalah suatu keadaan yang terdapat
dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan
kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.
Jadi dengan demikian, motivasi muncul dari dalam diri
seseorang. Motivasi sangat erat hubunganya dengan kebutuhan, sebab
memang motivasi muncul karena kebutuhan. Seseorang akan
terdorong untuk bertindak manakala dalam dirinya ada kebutuhan.
Kebutuhan ini yang menimbulkan keadaan ketidak seimbangan
(ketidakpuasan), yaitu ketegangan-ketegangan, dan ketegangan itu
akan hilang manakala kebutuhan itu telah terpenuhi. Proses
pembelajaran akan berhasil manakala siswa mempunyai motivasi
dalam belajar. Oleh sebab itu, guru perlu menumbuhkan motivasi
belajar siswa. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, guru
dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa. (Sanjaya, 2016
: 28-29)
7) Guru sebagai evaluator
Sebagai evaluator, guru berperan untuk mengumpulkan data
atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah
dilakukan. Terdapat dua fungsi dalam memerankan peranya sebagai

20

evaluator. Pertama, untuk menentukan keberhasilan siswa dalam
mencapai tujuan yang telah ditentukan atau menentukan keberhasilan
siswa dalam menyerap materi kurikulum. Kedua, untuk menentukan
keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah
diprogramkan.
a. Evaluasi untuk menetukan keberhasilan siswa
Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menilai keberhasilan
siswa, evaluasi memegang peranan yang sangat penting. Sebab,
melalui evaluasi guru dapat menentukan apakah siswa yang
diajarnya sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan,
sehingga mereka layak diberikan program pembelajaran baru; atau
malah sebaliknya siswa belum bisa mencapai standar minimal,
sehingga mereka perlu diberikan program remedial. Sering guru
beranggapan bahwa evaluasi sama dengan melakukan tes, artinya
guru telah melakukan manakala ia telah melaksanakan tes. Hal ini
tentu kurang tepat, sebab evaluasi adalah suatu proses untuk
menentukan nilai atau makna tertentu pada sesuatu yang dievaluasi.
Dengan demikian tes hanya salah satu cara yang dapat dilakukan
untuk menentukan makna tersebut.
b. Evaluasi untuk menentuka keberhasilan guru
Evaluasi dilakukan bukan hanya untuk siswa, akan tetapi
dapat digunakan untuk menilai kinerja guru itu sendiri.
Berdasarkan hasil evaluasi apakah guru telah melaksanakan proses
pembelajaran sesuai dengan perencanaan atau belum, apa sajakah
yang perlu diperbaiki. Evaluasi untuk menentukan keberhasilan
guru tentu saja tidak sekompleks untuk menilai keberhasilan siswa
baik dilihat dari aspek waktu pelaksanaan maupun dilihat dari
aspek pelaksanaan. Biasanya evaluasi ini dilakukan setelah proses
pembelajaran berakhir, atau yang biasa disebut dengan post-tes.
(Sanjaya, 2016 : 31-33)
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Tujuan utama penilaian adalah untuk melihat tingkat
keberhasilan, efektivitas, dan efesiansi dalam proses pembelajaran.
Selain itu, untuk mengetahui kedudukan peserta dalam kelas atau
kelompoknya. Dalam fungsinya sebagai penilai hasil belajar peserta
didik, guru hendaknya secara terus-menerus mengikuti hasil belajar
yang telah dicapai peserta didik dari waktu ke waktu. (B. Uno, 2012 :
24 )
2. Pengelolaan Kelas
a. Pengertian Pengelolaan Kelas
Pada dasarnya, kegiatan guru didalam kelas meliputi dua hal
pokok, yaitu mengajar dan megelola kelas. Kegiatan mengajar
dimaksudkan sebagai upaya menggiatkan siswa mencapai tujuan
pembelajaran seperti melalui proses menelaah kebutuhan siswa,
menyusun rencana pembelajaran, menyajikan bahan pelajaran kepada
siswa, mengajukan pertanyaan kepada siswa dan menilai kemajuan
siswa.

Kegiatan

mengelola

kelas

dimaksudkan

sebagai

proses

menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan mengajar
dapat berlangsung secara efektif dan efisien seperti melalui pemberian
ganjaran dengan segera, pengembangan hubungan yang baik antara guru
dan siswa serta pengembangan aturan permainan dalam kegiatan
kelompok.
Banyak guru mengajar terkadang tidak memahami tentang
manajemen dalam kegiatan belajar mengajar dikelas dalam minsdsetnya
hanya berkutat pada cara yang tepat untuk menyampaikan materi sebagai
tanggung jawab moral dalam mencerdaskan siswanya. Perilaku ini terus
mengakar turun temurun sehingga menyebabkan pola pembelajaran dan
kegiatan pembelajaran yang tersistem sedemikian rupa tanpa ada
keinginan untuk mengubah dan berusaha untuk melakukan kegiatan
pembelajaran

dengan

menggunakan

konsep

dasar

manajemen

pengelolaan kelas untuk terciptanya kelas yang kondusif, efektif dan
efisien karena proses pendidikan

yang dilaksanakan disekolah,
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didominasi oleh kegiatan belajar mengajar (92,6% dari seluruh waktu
yang ada disekolah ada pada proses belajar mengajar) dengan bimbingan
guru.
Pengelolaan kelas menurut Djamarah dan Aswan Zein (2006 :
175) terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan
berasal dari akar kata “kelola” ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”.
Istilah lain dari pengelolaan adalah “manjemen”. Manajemen adalah
katan yang diadopsi dari bahasa inggris, yaitu management, yang berarti
ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan. Sedangkan menurut Abdul
Majid (2012 :

299) dalam bukunya “belajar dan pembelajaran”,

pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan
memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikanya bial
terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. (Djabidi, 2017 : 35-37)
Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa pengelolaan kelas
adalah usaha yang sengaja dilakukan untuk mencapai tujuan pengajaran.
Pengelolaan

kelas

merupakan

kegiatan

pengaturan

kelas

guna

tercapainya kegiatan pembelajaran yang baik. Pengelolaan kelas
menunjuk

kepada

kegiatan-kegiatan

yang

menciptakan

dan

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar
(pembinaan “raport”, penghentian tingkah laku peserta didik yang
menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran bagi ketepatan
waktu penyelesaian tugas oleh penetapan norma kelompok yang
produktif, dan sebagainya). (Rohani, 2004 : 123 )
b. Tujuan Pengelolaan Kelas
Tujuan manajemen pengelolaan kelas setidaknya agar proses
kegiatan belajar mengajar dikelas efektif sesuai dengan perencanaan
yang dicanangkan oleh guru sebagai leader dalam upaya mencerdaskan
siswa sebagaimana yang terkandung dalam tujuan pendidikan. Seperti
yang diungkapkan oleh (Djamarah dan Zein 2006 : 170) ba hwa tujuan
pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam
kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional dan
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intelekstual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan
siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan
kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan
sikap serta apresiasi para siswa.
Sedang suharsimi Arikunto dalam Djamarah berpendapat bahwa
tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak dikelas dapat bekerja
dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif
dan efisien. Adapun tujuan secara umum dari pengelolaan kelas adalah :
1) Agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal, sehingga tujuan
pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien,
2) Untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa
dalam pelajaranya.
3) Untuk memberi kemudahan dalam mengangkat maslah-masalah
penting untuk membicarakan dikelas demi perbaikan pengajan pada
masa mendatang (Ramayulis, 2008 : 80).
Sedangkan tujuan pengelolaan kelas secara khusus dibagi
menaadi dua yaitu :
1) Tujuan untuk siswa:
a. Mendorong siswa untuk mengembangkan tanggung jawab individu
terhadap tigkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri
sendiri.
b. Membantu siswa untuk mengetahui tingkah laku yangs esuai
dengan tata tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru
merupakan suatu peringatan dan bukan kemarahan.
c. Membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam
tugas maupun pada kegiatan yang diadakan.
2) Tujuan untuk guru:
a. Untuk mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran
dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat.
b. Untuk dapat menyadari akan kebutuhan siswa dan memiliki
kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada siswa.
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c. Untuk mempelajari cara merespons tingkah laku siswa yang
menggangu secara efektif.
d. Untuk memiliki strategii remedial yang lebih komprehensif yang
dapat digunakan dalam hubungan dengan masalah tingkah laku
siswa yang mucul didalam kelas (Djamarah dan Zein, 2006 : 178).
Jadi, pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan
kondisi didalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang
baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampunya.
Kemudian, dengan pengelolaan kelas, produknya harus sesuai dengan
tujuan yang hendak dicapai. Selain itu, agar setiap anak dikelas dapat
bekerja dengan tertib, sehingga segera tercapai tujuan pengajaran
secara efektif dan efisien. Disisi lain, setiap guru mampu menguasai
kelas dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dengan
menyesuaikan permaslahan yang ada, sehingga tercipta suasana yang
kondusif, efektif, dan efisien. (Djabidi, 2017 : 41-43)
c. Kegiatan Pengelolaan Kelas
Manajemen pengelolaan kelas perlu diatur sedemikian rupa. Oleh
karena itu, dibutuhkan keterampilan guru yang optimal untuk
mendapatkan proses dan hasil yang maksimal sehingga dapat
menciptakan peserta didik yang kompeten dan berkualitas dari segi mutu
lulusan dan proses. Manajemen atau pengelolaan strategi dibagi menjadi
dua jenis keterampilan, yakni 1) keterampilan yang berhubungan dengan
penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal, dan 2)
keterampilan yang berhubungan dengan kondisi belajar optimal setelah
mendapat gangguan.
1) Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan
kondisi belajar yang optimal.
a. Menunjukkan sikap tangkap dengan cara: memandang secara
seksama, memberikan pernyataan dan gerak mendekati. Hal ini
menunjukkan kesiapan, minat, dan perhatian kepada siswa yang
menghadapi kesulitan belajar, mengalami frustasi atau sedang marah.
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Gerak yang mendekati hendaknya dilakukan dengan wajar, bukan
menakuti atau maksud lain.
b. Memberikan reaksi terhadap gangguan dan kekacauan siswa.
c. Membagi perhatian dengan cara visual dan verbal.
d. Memusatkan perhatian dengan cara menyiapakan dan menuntut
tanggung jawab siswa.
e. Memberikan petunjuk yang jelas.
f. Menegur, teguran itu efektif jika:
(1) Tegas dan jelas tertuju kepada siswa yang mengganggu.
(2) Menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan serta
mengandung penghinaan.
(3) Menghindari ocehan atau ejekan guru yang berkepanjangan.
Guru dan siswa lebih baik mengadakan kesepakatan sehingga
penyimpangan yang terjadi hanya sifatnya mengingatkan.
g. Memberi penguatan dengan cara:
(1) Guru dapat memberikan penguatan kepada siswa yang
mengganggu yaitu dengan jalan "menangkapnya" ketika dia
melakukan tingkah laku yang wajar dan berusaha "menangkapnya"
ketika dia melakukan tingkah yang tidak wajar dan berusaha
"menangkapnya" ketika dia melakukan tindakan yang tidak wajar
dengan tujuan perbuatan yang wajar tadi dapat terulang.
(2) Guru dapat memberikan berbagai komponen penguatan kepada
siswa yang bertingkah laku yang wajar kepada siswa yang lain
untuk menjadi teladan.
2) Keterampiln yang Berhubungan dengan Kondisi Belajar Optimal
setelah Mendapat Gangguan. Keterampiln ini berhubungan dengan
tanggapan guru terhadap gangguan anak didik yang berkepanjutan
dengan maksud guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk
mengembalikan tindakan optimal. Apabil terdapat anak didik yang
menimbulkan gangguan yang berulang-ulang walaupu guru telah
memadamkan dengan tanggapan yang relevan tetap saja terjadi kembali,
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guru dapat meminta bantuan kepala sekolah, konselor/BP dan waka
kesiswaan

untuk

membantu

mengatasinya.

Bukanlah

kesalahan

profesional guru apabila tidak dapat menagani permasalahan anak didik
dalam kelas; berkenaan dengan itu, guru dapat menggunakan seperangkat
strategi untuk tindakan perbaikan terhadap tingkah anak didik yang terus
menerus menimbulkan gangguan dan yang tidak mau terlibat dalam
kegiatan di kelas. (Djabidi, 2017 : 43-44)
d. Strategi Mengelola Kelas Yang Efektif
Strategi merupakan niat atau garis-garis besar dan haluan yang
terkandung dalam ide untuk direfleksikan dalam kegiatan. Bila
dihubungkan dengan pengelolaan kelas, strategi diartikan sebagai pola
atau kegiatan yangvdilakukan oleh guru atau tenaga pendidik untuk
mencapai sesuatu yang diinginkan dari segi substansi, materi dan hasil.
Strategi mengelola kelas yang efektif dan hal-hal yang harus diperhatikan
saat pengelolaan kelas antara lain:
1) Strategi-strategi pengelolan kelas
a. Memulai pelajaran tepat waktu;
b. Menata tempat duduk yang tepat dengan cara menyelaraskan
antarformat dan tujuan pengajaran, misalnya untuk pengajaran
dengan menggunakqn model diskusi, bangku siswa di bentuk
setengah lingkaran;
c. Mengatasi gangguan dari luar kelas;
d. Menetapkan atutan dan prosedur dengan jelas dan dapat
dilaksanakan dengan konsisten;
e. Peralihan yang mulus antarsegmen pembelajaran;
f. Menegur siswa yang berbicara pada saat proses belajar mengajar
berlangsung.
g. Pemberian pekerjaan rumah;
h. Mempertahankan momentum selama pelajaran;
i. Downtime, kelebihan waktu yang dimiliki oleh siswa pada saat
melakukan tugas-tugas dalam proses belajar mengajar.
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j. Mengakhiri pelajaran (Utami Munandar, 1999 : 28).
Selain cara diatas, strategi pengelolaan kelas yang efektif juga
dapat dilakukan dengan beberapa teknik: (Teknik mendekati; Teknik
memberikan isyarat;

Teknik mengadakan

humor;

Teknik

tidak

mengacuhkan; Teknik yang keras; Teknik mengadakan diskusi secara
terbuka; Teknik memberikan penjelasan tentang prosedur; Mengadakan
analisis; Mengadakan perubahan kegiatan; Teknik penghimbau).
2) Hal-hal yang harus dihindari (campur tangan yang berlebihan;
Kelenyapan; Ketidak tepatan memulai dan mengakhiri kegiatan;
Penyimpangan; Bertele-tele akan terjadi jika pembicaraan guru
bersifat:

mengulang-ngulang

hal-hal

tertentu,

memperpanjang

pelajaran atau penjelasan; mengubah teguran menjadi ocehan yang
panjang dan pengulangan penjelasan yang tidak perlu.
Selain strategi di atas terdapat beberapa faktor yang mendukung
pengelolaan kelas agar efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.
Menurut Udin S. Winata Putra (2003, 9-23) ada dua faktor yaitu
lingkungan kelas dan metode pembelajaran.
1) Lingkungan fisik/ Lingkungan Kelas
a. Visibility (Keleluasaan Pandangan), artinya penempatan dan
penataan

barang-barang

didalam

kelas

tidak

mengganggu

pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang
guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung.
b. Accesibility (Mudah dicapai), penataan ruang harus dapat
memudahkan siswa untuk meraih atau mengambil barang-barang
yang dibutuhkan selama proses pembelajaran.
c. Fleksibilitas (Keluwesan), barang-barang didalm kelas hendak nya
mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan
pembelajaran.
d. Kenyamanan (Comfortable), kenyamanan disini berkenaan dengan
temperatur ruangan, cahaya, suara dan kepadatan kelas.
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e. Keindahan, prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru
menata ruang kelas yang menyenabkan dan kondusif bagi kegiatan
belajar.
2) Metode Pembelajaran (Metode Ceramah; Metode Tanya Jawab;
Metode Diskusi; Metode Demonstrasi; Metode Sosiodrama dan
Metode Karyawisata). (Djabidi, 2017 : 44-47)
B.Studi Relevan
Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa kegiatan penelitian
yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lain yang memiliki persamaan dan
perbedaan tertentu dengan konteks peneliti ini. Diantara hasil penelitian
terdahulu yang menurut peneliti terdapat kemiripan diantaranya :
1. Fitri Mahdalena (2017). Dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul “ Peran
Wali Kelas Dalam Pengelolaan Kelas Di Smp Negeri 14 Banda Aceh “.
Penelitian ini bertujuan untuk U ntuk mengetahui peran wali kelas dalam
pengelolaan kelas di SMPN

14 Banda Aceh. Persamaan penelitian ini

dengan peneliti adalah sama-sama meneliti guru dalam pengelolaan
kelasnya dan kendala-kendala yang dihadapi wali kelas dalam pengelolaan
kelas di SMPN 14 Banda Aceh. Perbedaanya adalah penelitian ini meneliti
pada tingkat sekolah menengah, penelitian ini hanya meneliti pada peran
wali kelas dan kenda-kendala dalam pengelolaan kelasnya saja sedangkan
peneliti meneliti di tingkat sekolah dasar, peneliti sendiri meneliti bukan
hanya pada kendala-kendala guru dalam pengelolaan kelasnya saja
melainkan juga pada perencanaan guru dan pelaksanaan guru dalam
mengoptimalkan pengelolaan kelas di kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak.
2. Ahmad Jakfar (2017) Dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul “ Strategi
Guru Dalam Mengelola Kelas Inklusif di SDN kiduldalem 1 Malang “
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi guru dalam mengelola
kelas inklusif. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama
meneliti strategi guru dalam pengelolaan kelasnya, kendala strategi guru
dalam mengelola kelas. Perbedanya adalah penelitian ini meneliti di tingkat
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sekolah dasar inklusif, penelitian ini meneliti strategi dan faktor pendukung
didalam pengeloaan kelas Inklusif di SDN kiduldalem 1 M alang dan
peneliti sendiri meneliti di sekolah dasar biasa, peneliti meneliti pada
perencanan dan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas di
kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak.
3. Fila Nurkhotijah (2016) dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul “
Keterampilan Guru dalam Pengelolaan Kelas pada pembelajaran Tematik
Kelas V Ali Bin Abi Thalib di MIN Purwokerto “. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui keterampilan guru dalam pengelolaan kelasnya.
Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang
guru dalam pengelolaan kelasnya. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian
ini meneliti di MIN Purwokerto Kelas V pada pembelajaran tematik dan
peneliti meneliti di Sekolah Dasar pada Kelas III, peneliti meneliti pada
perencanaan,

pelaksanaan,

dan

kendala-kendala

guru

dalam

mengoptimalkan pengelolaan kelas di kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak.
4. Asni Hanifah (2015) dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul “ S trategi
Guru dalam meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Pada Mata pelajaran
Fiqih Kelas VIII di MTSN Langkapan Srengat Blitar“ penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan motivasi
belajar peserta didik. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah samasama meneliti strategi guru. Sedangkan perbedaanya adalah penelitian ini
meneliti pada prestasi belajar peserta didik, tempat penelitian ini di tingkat
Satuan Pendidikan Menengah, penelitian ini meneliti pada metode dan
faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan motivasi belajar
siswa pada mata pelajaran fiqih. Sedangkan peneliti meneliti pada
pengelolaan kelas, tempat penelitian di tingkat sekolah dasar, peneliti
meneliti pada perencanan, pelaksananaan dan kendala-kendala guru dalam
mengoptimalkan pengelolaan kelas di kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak.
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5. Shobirin (2017) dalam karya tulis ilmiahnya yang berjudul “ upaya guru
dalam pengelolaan kelas di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 1 Kracak
Ajibarang Banyumas “ p enelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya
guru dalam pengelolaan kelas di Madrasah Ma’arif NU 1 Kracak.
Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meneliti guru
dalam pengelolaan kelas. Perbedaanya adalah penelitian ini meneliti pada
upaya guru, tempat penelitianya di Madrasah Ma’arif NU 1 Kracak
sedangkan peneliti meneliti pada perencanaan, pelaksananan dan kendalakendala guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas di kelas III serta
tempat peneliti di SDN 33/IX Desa Penyengat Olak.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian
1. Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif
dimana data yang dihasilkan berupa deskripsi kata-kata secara mendalam
untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, alasan
tersebut sesuai dengan yang diungkapkan
Penulis buku penelitian kualitatif lainya Denzin dan Licoln (didalam
Satori dan Komariah, 2009 : 23-24) menyatakan bahwa penelitian
kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah,
dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan
dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.
Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan menggunakan
pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat
diamati dari subyek itu sendiri. (Moleong, 2008 : 5) Tujuan penelitian
kualitatif diarahkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari
perspektif. Ini diperoleh melalui pengamatan partisipatif dari kehidupan
orang-orang yang menjadi partisipan.
Dalam penelitian ini peneliti bertindak langsung sebagai pengamat,
pewawancara dan pengumpul data. Perilaku atau situasi sosial dalam
penelitian ini, yaitu Strategi Guru dalam Mengoptimalkan pengelolaan
Kelas Pembelajaran di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
penyengat Olak. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif tentang strategi
guru dalam merancang lingkungan fisik kelas, menciptakan iklim belajar
yang positif dan menjadi komunikator yang baik yang diperoleh melalui
observasi,

wawancara

dan

dokumentasi.

Data

deskriptif

tersebut

dikumpulkan selama peneliti berada di lapangan, kemudian penelitian
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sampaikan dalam bentuk laporan penelitian dengan menggunakan kata-kata
deskriptif.
2. Desain Penelitian
Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografi, metode
fenomenologis, atau metode impresionistik, dan lain-lain istilah yang
sejenisnya. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan
grounded theory, yakni teori yang timbul dari data bukan dari hipotesishipotesis seperti metode kuantitatif. (Sudjana dan Ibrahim : 2009 : 195).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Satori
dan Komariah 2009 : 23 ) ba hwa penelitian kualitatif dilakukan karena
peneliti

ingin

mengeksplor

fenomena-fenomena

yang

tidak

dapat

dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatau langkah
kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang
beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambar-gambar, gaya-gaya,
tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.
Menurut Sukmadinata ( 2011 : 73 ), pe nelitian deskriftif kualitatif
ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena
yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia , yang lebih
memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.
Selain itu, penelitian deskriftip tidak memberikan perlakuan, manipulasi
atau

pengubahan

pada

variabel-variabel

yang

diteliti,

melainkan

menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.
Berdasarkan keterangan dari beberapa para ahli di atas, dapat ditarik
kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan
untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi
tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Satu-satunya perlakuan
yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan keterangan dari
beberapa ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriftip
kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa

33

adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan
makna.
Disini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif
karena penelitian ini mengeksplor fenomena “ Strategi Guru dalam
Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas dalam Proses Pembelajaran di
Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak Kabupaten
Muaro Jambi “. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya
lebih menekankan makna.
B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting
Arikunto ( 2006 : 9 ) menyatakan, tempat penelitian dapat dilakukan
di sekolah, di keluarga, di masyarakat, di pabrik, di rumah sakit, asal
semuanya mengarah tercapainya tujuan pendidik. Berangkat dari pendapat
ini peneliti memilih lokasi penelitian di lembaga pedidikan yaitu Sekolah
Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak. Tempat penelitian ini adalah
Sekolah Dasar Negeri 33/IX yang terletak di Desa Penyengat Olak,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Waktu penelitian
direncanakan pada semester II tahun ajaran 2018/2019.
2. Subjek Penelitian
Dinamakan sebagai subjek penelitian karena dilakukan secara
terpusat pada sudut orang yang diteliti, baik mereka yang ditetapkan
maupun mereka yang dimintai informasi secara bergulir sehingga data
membesar dan meluas (snowball data) sampai titik jenuh, artinya tidak ada
lagi data yang dikumpulkan untuk menjawab dan mendukung kebutuhan
penelitian. Konsep penelitian kualitatif sebenarnya menekankan pada proses
dan sifat realita yang dibangun secara sosial, hubungan yang selaras antara
peneliti yang diteliti dan kendala situasional yang membentuk penyelidikan
(Arifin, 2011 : 143). Penulis menetapkan kepala sekolah, Satpam, guru
kelas III, dan siswa kelas III sebagai subjek penelitan untuk mendapatkan
data.
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C. Jenis dan Sumber Data
Lofland, seperti yang dikutip oleh moleong menjelaskan bahwa “
sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan,
selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong,
2008 : 112). Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat
diperoleh. (Arikunto, 2006 : 129). Dalam penelitian ini yang penulis lakukan
sumber datanya meliputi tiga unsur, yaitu :
1. Person, (Orang) yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa
jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.
Sumber data dalam penelitian ini adalah unsur manusia dan non m anusia.
Unsur manusia meliputi kepala sekolah, penjaga sekolah Sekolah Dasar
Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak. Sumber data primer dalam penelitian
ini adalah guru kelas III dan siswa kelas III sebagai informan kunci dan
sumber data sekundernya adalah kepala sekolah dan penjaga sekolah.
2. Place, (Tempat) yaitu sumber yang darinya dapat diperoleh gambaran
tentang situasi kondisi yang berlangsung yang berkaitan dengan masalah
yang dibahas dalam penelitian dalam pengamatan. Sumber data berupa
tempat ini bisa berwujud suatu yang diam, misalnya ruang kelas proses
untuk pembelajaran dan i sa juga berwujud sesuatu bergerak misalnya
aktifitas, pembelajaran yang berlangsung dan kegiatan pengelolaan kelas
yang dilakukan guru kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat
Olak salah satunya. Guru kelas tiga akan diwawancarai seputar
perencanaanya dan kendala menerapkan strategi dalam mengoptimalkan
pengelolaan kelas selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap
ruang kelas belajar ketika proses pembelajaran sedang berlangsung serta
kepala sekolah sebagai penanggung jawab terhadap kelancaran dan
pengajaran disekolah yang dipimpinya.
3. Paper, (Kertas) yaitu sumber data yang menjadikan tanda-tanda berupa
huruf, angka, gambar/ simbol-simbol lain yang untuk memperolehnya
diperlukan metode dokumentasi. Data ini dapat diperoleh melalui kertas-
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kertas (buku, majalah, dokumen, dll) papan pengumuman, papan nama dan
sebagainya. (Arikunto, 2006 :129)
D. Teknik Pengumpulan Data
Sugiyono (2006 : 253 ) Teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian
adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka
peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang
ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat
dilakukan dengan “ observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan
/triangulasi “. Berdasarkan pendapat Sugiyono tersebut, maka dalam penelitian
ini peneliti akan menggunakan penelitian sebagai berikut :
1. Observasi (Pengamatan)
Syaodih (Didalam Djam’an Satori, 2009 : 105) mengatakan bahwa,
observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap
kegiatan yang sedang berlangsung. Margono (Didalam Djam’an Satori,
2009 : 105) mengemukakan bahwa, observasi merupakan diartikan sebagai
pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak
pada objek penelitian. Atau definisi lain observasi Menurut (Narbuko dan
Achmadi 2012 : 70), observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika
gejala-gejala yang diseliki.
Pengamatan yang peneliti lakukan adalah dengan mengamati dan
mencatat sejumlah data yang didapat dari hasil pengamatan dengan
menggunakan bantuan angket tentang pengelolaan kelas dalam proses
pembelajaran di kelas III.
2. Wawancara
Wawancara

adalah

suatu

teknik

pengumpulan

data

untuk

mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui
percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif
sifatnya mendalam karena ingin mengeksplor informasi secara holistic
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(menyeluruh) dan jelas dari informan. (Satori dan komariah 2006 : 143)
Sedangkan menurut Sudjana (Didalam Djam’an Satori, 2009 :

130)

Mengemukakan bahwa wawancara adalah proses pengumpulan data atau
informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang
ditanya atau penjawab.
Menurut Irianto dan Bungin ( 2006 : 143 ) Wawancara adalah proses
percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian,
kegiatan, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua
pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan
dengan orang yang diwawancarai (interviewee). Wawancara dalam
penelitian ini melibatkan dua belah pihak. Pihak pertama yaitu wawancara
antara peneliti dengan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 33/ IX dan
wawancara kedua dengan Guru Kelas III
3. Dokumentasi
Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang
bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di tempat penelitian
ataupun yang berada diluar penelitian, yang hubunganya dengan penelitian
tersebut. (Iskandar, 2009 : 134). S ecara bebas dokumen dapat di
terjemahkan bahwa dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang
di tulis atau di cetak, dapat berupa catatan anecdotal, surat, buku harian dan
dokumen-dokumen. (Satori dan Komariah, 2010 : 147). Dokumen didalam
penelitian kualitatif digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode
observasi, dan wawancara. Dokumen yang dipilih peneliti berbentuk foto
gambar ( image ).
E. Teknik Analisis Data
Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga
dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Susan Stainback mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal yang kritis
dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami
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hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan
dievaluasi. Selanjutnya Nasution menyatakan bahwa melakukan analisis adalah
pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlekukan daya
kreatif serta kemampuan intelektual yang tinggi.
Tidak ada cara tertentu yang dapat diikuti untuk mengadakan analisis,
sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri metode yang dirasakan cocok
dengan sifat penelitianya. Bahan yang sama bisa diklarifikasikan lain oleh
penelitian yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikemukakan
disini bahwa, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan
dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori
menjabarkan kedalam unti-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,
memilah mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
Langkah-langkah yang dipilih peneliti dalam analisis data adalah model
Miles dan Huberman ( Didalam Sugiyono, 2006 : 276 ) yaitu aktivitas dalam
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terusmenerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. A dapun gambar
langkah-langkah diadaptasi dari Miles dan Huberman ( Didalam Sugiyono,
2006 : 277 ) sebagai berikut :
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Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi

Reduksi Data
Memilih pokok-pokok data, mencari pola dan kategori

Data Display
Menyajikan data kedalam pola seperti uraian singkat, bagan hubungan
antar kategori, flowchart, dan sejenisnya

Menarik Kesimpulan
Gambar 3.1 Adaptasi Analisis Data Model Miles dan Huberman
1. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan pada natural setting ( kondisi yang
alamiah ), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak
pada observasi berperan serta ( in depth interview ) yaitu peneliti akan
melibatkan diri dengan kegiatan narasumber, wawancara mendalam dan
dokumentasi. (Sugiyono, 2012 : 63)
2. Reduksi Data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih
jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2006 : 277-278)
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3. Data Display ( Penyajian Data )
Setelah

dat

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa
dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
flowchart dan sejenisnya. Demikan mendisplaykan data, maka kan
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja
selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. (Sugiyono, 2006
: 280)
4. Menarik Kesimpulan
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara , dan
akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap penumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang
dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan
konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka
kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel. (Sugiyono,
2006 : 283)
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat
keterpecayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan
(dependability), dan kepastian (comfirmabiliti). (Satori dan Komariah, 2009 :
164).
1. Uji Credibility
Uji kredabilitas atau kepercayaan terhadap hasil data hasil penelitian
kualitatif antara lain delakukan dengan perpanjangan pengamatan,
peningkatan ketekunan, dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman
sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck.(Sugiyono, 2006 : 302).
Kredabilitas adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, yang
menggambarkan kecocokan konsep peneliti dengan hasil penelitian. Dalam
sebuah literatur dikatakan bahwa, kredibilitas (derajat kepercayaan) data
diperiksa melalui kelengkapan data yang diperoleh dari berbagai sumber.
(Satori dan komariah, 2009 : 165)
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2. Uji Transferability
Transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian
kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat
diterapkanya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.
Nilai tarnfer ini berkenann dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian
dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain . oleh karena itu, agar
orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada
kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti
dalam membuat laporanya harus memberikan uraian yang rinci, jelas,
sistematis dan dapat dipercaya. (Sugiyono, 2006 : 310)
3. Uji Depenability
Susan

Stainback

(1988) menyatakan

bahwa

Dependabilitas/

reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau
temuan. Dalam penelitian kualitatif akan menemukan kesulitan untuk
mereflikasi pada situasi yang sama karena setting sosial senantiasa berubah
dan berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif digunakan kriteria
kebergantungan yaitu bahwa suatu penelitian merupakan refresentasi dari
rangkaian kegiatan pencarian data yang dapat ditelusuri jejaknya. Oleh
karena itu uji dependabilitas adalah uji terhadap data dengan informan
sebagi sumbernya dan teknik yang diambilnya apakah menunjukkan
rasionalitas yang tinggi atau tidak. Jangan sampai ada data tetapi tidak dapat
ditelusuri cara mendapatkanya dan orang yang mengungkapnya. (Satori dan
Komariah, 2009 : 166 )
4. Uji Komfirmability
Pengujian komfirmability dalam penelitian kualitatif disebut dengan
uji obyektifitas penelitian. Penelitian dikatan obyektif bila hasil penelitian
telah

disepakati

banyak

orang.

Dalam

penelitian

kualitatif,

uji

komformability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujianya dapat
dilakukan bersamaan. Menguji komformability berarti menguji hasil
penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian
merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian
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tersebut telah memenuhi standar komfirmability. Dalam penelitian, jangan
sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. (Sugoyono, 2006 : 311)
G. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian, untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan
penelitian maka penulis menggunakan kegiatan yang terjadwal, dapat dilihat
pada tabel dibawaha ini :

42

3.1 Tabel Jadwal Kegiatan Penelitian
Bulan / Minggu

No

Kegiatan

I

II

III

IV

V

Desember

Januari

Februari

Maret

April

1 2
1

Pembuatan

3 4

1 2 3 4

1 2

3 4 1 2

3 4 1

2

3

4

√

Proposal
2

Penunjukan

√

dosen
pembimbing
3

Perbaikan

√

Proposal
4

Izin

Seminar

√

dan Perbaikan
Hasil Proposal
5

Pengajuan
Izin Riset

6

Pengumpulan
Data

7

Verivikasi dan

√

Analisis Data
8

Konsultasi

√

Pembimbing
9

Perbaikan

√

√ √

Proposal
10

Agenda
Skripsi

√

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Historis dan Geografis
a) Historis
Sekolah Dasar Negeri 33/ IX Desa Penyengat Olak Kabupaten
Muaro Jambi, setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak
Ramli : bahwa awalnya sebelum adanya sekolah dasar negeri 33/IX
yaitu pada tahun 1960 be rdirilah sekolah dasar swasta nomor 85 de sa
penyengat olak yang dikepalai oleh seorang guru Alm. Guru Abdul
Hamid. Sekolah ini berdiri atas dasar inisiatif masyarakat desa dengan
gotong royong, lalu pada tahun 1970an sekolah tersebut baru menjadi
sekolah dasar negeri dengan nomor 33/IX yang dikepalai oleh bapak
Rusli Bin Maksis dengan bangunan sekolah y ang masih berbentuk
non-permanen yaitu bangunan masih berbahan kayu. Berikut berturutturut nama-nama Kepala Sekolahnya yaitu :
1. Rusli pada tahun (1972-1978)
2. Sobri pada tahun (1978-1988)
3. Ishak Majid pada tahun (1988-1995)
4. Munir pada tahun (1995-2000)
5. Suhaimi pada tahun (2000-2005)
6. Zuhdi, S.Pd pada tahun (2005-2007)
7. Ubay pada tahun (2007-2012)
8. Amrina pada tahun (2012-2014)
9. Bardin Pada tahun (2015 sampai sekarang)
Tanah bangunan sekolah dasar negeri 33/IX desa penyengat
olak merupakan tanah dari hasil yang dihibahkan dari dua orang warga
masyarakat penyengat olak yang bernama : 1. Alm. Jenal Bin Bilal

43

44

Bakar, 2. Alm. Hj. Kadir Bin Muhammad . Kemudian pada tahun 2005
barulah sekolah dasar negeri 33/IX desa penyengat olak ini direnovasi
menjadi sebuah bangunan yang permanen sampai dengan sekarang.
Adapun visi didirikanya Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak “ Berprestasi, Terampil, dan Berakhlak mulia “.
Misi yang diemban Sekolah Dasar Negeri 33/ IX Desa
Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi adalah :
1) Menigkatkan kualitas nilai kelulusan diakhir tahun ajaran
2) Terwujudnya peserta didik yang bermutu, berbudi pekerti mulia
3) Terciptanya bersih, aman, nyaman, indah dan menyenangkan.
b) Geografis
Sekolah Dasar Negeri 33/ IX Desa Penyengat olak Kabupaten
Muaro Jambi , termasuk dalam wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota
Kabupaten Muaro Jambi. Dengan kondisi ini, maka letak Sekolah Dasar
Negeri 33/ IX Desa Penyenyengat olak ini terletak pada lokasi yang
strategis, karena berada dipinggir jalan lintas timur dan mudah
dijangkau oleh alat transportasi bagi siswa yang ingin belajar. Sekolah
Dasar Negeri 33/ IX Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi,
memiliki batas-batas tanah sebagai berikut :
1) Sebelah Timur 38 m2 : Berbatasan dengan Kantor Desa Penyengat
Olak.
2) Sebelah Barat

38 m2 : Berbatasan dengan Tanah yang ditempati

oleh Azhar Maharis.
3) Sebelah Selatan 42 m2 : Berbatasan dengan jalan jambi sengeti.
4) Sebelah Utara
Rabuan Rajab

42 m2 : Berbatasan dengan ; 1. T alip Somad 2.
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2. Identitas Sekolah
Nama Sekolah

: SD Negeri 33/IX P.Olak

N.S.S

: 101100902007

Alamat Sekolah

: JLN Lintas Timur Desa Penyengat Olak

Kecamatan

: Jambi Luar Kota

Kabupaten

: Muaro Jambi

Propinsi

: Jambi

Status Sekolah

: Negeri

Waktu Belajar

: Pagi

Tahun Berdiri

: 1975

Luas Tanah

: 336 m2

Status Tanah

: Wakaf

3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan tolak ukur dalam suatu lembaga
organisasi baik lembaga pendidikan maupun lembaga lainya. Organisasi
yang baik dapat menunjukkan kegiatan yang baik dan juga merupakan
peandukung dalam pelaksanaan segala program kerja organisasi tersebut.
Sekolah Dasar Negeri 33? IX Desa Penyengat Olak telah Mempunyai
struktur organisasi sekolah, sama halnya dengan sekolah lainya. Secara
operasional struktur organisasi ini sudah mempunyai tugas dan wewenang
masing-masing dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sekolah Dasar
Negeri 33/IX Desa penyengat Olak dipimpin oleh kepala sekolah, dibantu
oleh wakil kepala sekolah, dan beberapa staf lainya, sedangkan kegiaatan
pendidikan langsung dikelola oleh guru.
Untuk lebih jelas mengenai struktur organisasi sekolah dasar negeri
33/ IX desa penyengat olak dapat dilihat pada struktur berikut :
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STRUKTUR ORGANISASI
SEKOLAH
Sekolah SD Negeri 33/IX Penyengat Olak
Kepala Sekolah
Bardin S.Pd

Komite Sekolah
Ilyas Somad

Perpustakaan
Syarifuddin, S.A Ma

Tata Usaha Operator
Deni Marlina

Kelompok Jabatan Fungsional Guru

Guru Kelas I
Rugayah, S.Pd

Guru Kelas II
Yuliati, S.Pd

Guru Kelas III
Rukiah
Atulaini,SPd

Guru Kelas IV
Bandiah, S.Pd

Guru Kelas V Guru Kelas VI
Yuminar, S.Pd Lutpiah, S.Pd

Guru Agama
Syarbaiti, S.Ag

Guru Penjas
Junita, S.Pd

Penjaga Sekolah
Ramli

Siswa
Masyarakat Sekitar

Keterangan :

Garis Komando

Garis Koordinasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi (Dokumentasi, 18 Maret 2019)
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Dari srtruktur organisasi diatas, didapat keterangan sebagai berikut :
1. Kepala Sekolah

: Bardin S.Pd

2. Komite Sekolah

: Ilyas Somad

3. Pegawai Perpustakaan

: Syarifuddin S.A M.a

4. Penjaga Sekolah

: Ramli

4. Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat
Olak Kabupaten Muaro Jambi
Tabel 4.1 Keadaan Sarana dan Prasaran Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak.
No

Jenis Ruang

Jumlah

Kondisi

1.

Ruang Kepala sekolah

1

Baik

2.

Ruang Guru

1

Baik

3.

Ruang Perpustakaan

1

Baik

4.

Ruang Teori / Kelas

6

Cukup

5

Kamar Mandi/ WC Guru

1

Cukup

10

Baik

Jumlah
Sumber Data : ( Dokumentasi, 18 Maret 2019 )

5. Keadaan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Siswa di Sekolah Dasar
Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi
a. Keadan Pendidik dan Tenanga Kependidikan
Sampai dengan tahun 2019, j umlah guru di Sekolah Dasar
Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi berjumlah
11 orang dengan kualifikasi pendidikan, status dan jenis kelamin
sebagai berikut :
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Tabel 4.2 Keadaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah
Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak.
No

Tingkatan

Jenis dan Status Guru

Pendidikan

PNS
L

S1

1

2.

D2

-

3.

D1

-

4.

MAN

5.

SMA
Jumlah

Guru Bantu

P

1.

Jumlah

L
-

P
-

8

9

1

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

8

10

1

Sumber data : Data kepegawaian Sekolah Dasar negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak ( Dokumentasi, 18 Maret 2019 )
Sedangkan jumlah tenaga kependidikan, (tenaga penunjang)
adalah sebagai berikut :
1. Tata Usaha

: 1 Orang

2. Perpustakaan

: 1 Orang

3. Teknisi Komputer

: 1 Orang

4. Penjaga Sekolah

: 1 Orang

b. Keadaan Siswa
1. Jumlah
Siswa–siswi Sekolah Dasar Negeri 33/IX umumnya berasal
dari berbagai desa disekitar desa penyengat olak. Diantaranya
berasal dari desa penyengat olak sendiri dan dea senaung. Berikut
data keseluruhan siswa-siwsi Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi tahun ajaran 2018/2019.
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Tabel 4.3 Data Jumlah Siswa Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi

No

Keadaan

Keluar

Masuk

Keadaan

Bulan

Dalam

Dalam

Akhir

Yang

Bulan

Bulan

Bulan Ini

Lalu

Ini

Ini

Kelas

L

P

L

P

L

P

L

P

Jumlah

L

P

L+
P

1.

I

6

11

-

-

-

-

-

-

6

11

17

2.

II

12

5

-

-

-

-

1

-

12

5

17

3.

III

10

6

2

-

-

-

-

-

10

6

16

4.

IV

12

12

-

-

-

-

-

-

12 12

24

5.

V

14

7

-

-

-

1

-

-

14

7

21

6.

VI

5

11

-

-

-

-

-

-

5

11

16

Jumlah

62

59

2

-

-

1

1

-

62 59

111

Sumber Data : Daftar Keadaan Murid SD Negeri No 33/IX
Penyengat Olak ( Dokumentasi, 18 Maret 2019 )
B. Temuan Khusus dan Pembahasan
Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan dilapangan melalui
wawancara bersama guru kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Pengeyengat Olak dengan hasil penelitian sebagai berikut :
1. Perencanaan Strategi Guru Kelas dalam Mengoptimalkan Pengelolaan
Kelas dalam Proses Pembelajaran di Kelas III Sekolah Dasar Negeri
33/IX Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi
Pada perencanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan
kelas dalam proses pembelajaran di kelas III, guru pada awalnya sudah
harus membuat RPP dimana nantinya akan menjadi pedoman serta rujukan
yang

dapat

membantu

guru

ketika

melaksanakan

sebuah

proses
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pembelajaran. Berikut hasil wawancara dengan guru Ibu Rukiah Atulaini
S.Pd yang mengatakan bahwa:
“Perencanaan strategi yang saya lakukan dalam mengoptimalkan
pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran antara lain
mempersiapkan administrasi pembelajaran yaitu RPP, silabus,
PROTA, PROMES dan media atau metode pembelajaran hal ini
digunakan untuk mempermudah guru dalam mengajar, sehingga di
dalam mengajar guru mengikuti seluruh ketentuan yang ada di dalam
perangkat pembelajaran tersebut digunakan sebagai pacuan di dalam
mengajar. Dengan adanya RPP guru lebih mudah dalam
melaksanakan tugasnya di dalam mengajar”

Gambar 4.2 Perencanaan Guru (Dokumentasi, 18 Maret 2019)
Berdasarkan uraian tersebut, bahwa dari data yang didapatkan dapat
disimpulkan menggunakan perangkat pembalajaran sebagai perencanaan
utama didalam mengajar guna mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam
proses pembelajaran. sehingga memudahkan guru didalam menyampaikan
materi pembelajaran adalah dengan menggunakan perangkat pembelajaran
yang telah tersusun secaran tertulis antara lain :
a. RPP
b. Silabus
c. PROTA
d. PROMES
e. Media atau Metode Pembelajaran
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Perencanaan guru dalam sebuah pembelajaran secara tertulis
dituangkan dalam RPP yang telah di susun. Prestasi memegang peranan
penting dalam belajar peserta didik sebagai tujuan pembelajaran diakhir
pembelajaran selesai nanti. Peserta didik tidak akan belajar dengan rajin dan
giat jika tidak ada prestasi dalam tujuan pembelajaran. hal ini menunjukan
bahwa guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran yang harus
dilaksanakan dalam suatu program.
Selanjutnya peneliti ingin mengetahui apa saja langkah-langkah
yang ibu (Rukiah Atulaini S.Pd) lakukan untuk menentukan strategi dalam
mengoptimalkan pengelolaan kelas dan diperoleh jawaban sebagai berikut.
“merencanakan program-program yang nantinya akan dilaksanakan
hingga b erlangsung dengan baik, tanpa timbulnya masalah atau
gangguan yang tidak diinginkan dalam pembelajaran. Kalaupun
timbul masalah atau gangguan guru harus dengan bijak untuk
mengatasi atau meminimalisir timbulnya masalah tersebut. Oleh
karena itu, diperlukan strategi dalam mengelola kelas dalam rangka
menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif
untuk pembelajaran”
Peneliti menemukan ada 4 (empat) strategi guru yang digunakan
dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran antara
lain:
a. Pengelolaan administrasi kelas
Di bagian ini, peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi
temuan dalam penelitian ini. Guru kelas III di sekolah tersebut
menguraikan beberapa hal yang menjadi pekerjaannya di kelas. Hal yang
dimaksud, yakni; p ertama guru membuat perencanaan kelas, setiap
program yang direncanakan khususnya dalam p embelajaran yang
dilakukan guru kelas III, guru membuat rencana

p elaksanaan

pembelajaran (RPP) yang sistematis. Kedua, pengarahan kelas dalam hal
ini berkaitan dengan

prog ram-program yang sudah disusun dan

disepakati antara guru dan siswa. Misalnya, membaca doa pada waktu
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awal jam pelajaran dan akhir jam pelajaran yang juga sudah diberikan
arahan mengenai isi doanya.
Peneliti melihat, setiap awal dan akhir jam pelajaran, siswa
berdoa bersama yang dipimpin oleh guru atau siswa setiap akan memulai
dan mengakhiri pelajaran di kelas. Siswa juga harus mengucapkan salam
kepada guru yang mengajar. Dan ketiga adalah kontrol kelas. Guru
melakukan kontrol tentang keberhasilan dan ketidakberhasilan setiap
kegiatan berpartisipasi mengikuti upacara bendera di hari senin.
b. Pengelolaan operatif kelas
Untuk mencapai tujuan dan keberhasilan belajar, kegiatan pembelajaran
perlu ditunjang oleh kegiatan operatif.
1) Perbekalan kelas
Program kelas dan pembelajaran dapat berlangsung dengan
efektif, bila digunakan media pengajaran yang memadai. Berdasarkan
observasi yang dilihat, adanya papan tulis, kursi, bangku, dan
sebagainya sudah memenuhi syarat untuk layak digunakan demi
kelancaran pembelajaran. Selain itu, dalam ruang multi media
pembelajaran disediakan oleh sekolah untuk menunjang pembelajaran.
Dapat disimpulkan bahwa sarana yang disediakan masih belum
maksimal, namun demikian guru tetap b erusaha memanfaatkan
perbekalan kelas berupa media pembelajaran.
2) Pembinaan personal kelas
Pembinaan personal kelas yang dilakukan di SDN 33/IX Desa
Penyengat Olak, salah satunya adalah dalam aspek penempatan siswa.
Pengaturan ini dilakukan tergantung pada kebijakan wali kelas, tetapi
tidak menutup kemungkinan guru yang mengajar. memindahkan
posisi duduk s iswa ketika jam pelajaran guru tertentu. Menurut Ibu
Rukiah Atulaini, S.Pd sebagai guru dan wali kelas III menyatakan
bahwa, tempat duduk siswa diatur menurut kebijakan wali kelas,
namun beliau sendiri sebagai wali kelas memiliki ketentuan dan
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pertimbangan berikut: tinggi pendek b adan, sehingga siswa yang
kebetulan pendek/kecil bisa melihat ke p apan tulis tanpa terhalangi
teman yang tinggi badannya digunakannya sistem rooling, yaitu setiap
1 bulan sekali pengaturan tempat duduk s iswa berubah-ubah.
Sehingga

p andangan penglihatan siswa ke depan kelas ada

keseimbangan pada tiap bangku.
Dari pengaturan yang dibuat ini, pada sekolah ini dalam
memposisikan tempat duduk s iswa cukup baik, namun dasar
pembinaannya masih belum terarah. Hal ini terlihat pada dasar
pembinaan

penempatan

posisi

duduk s

iswa

yang

hanya

mempertimbangkan dari aspek fisik saja, belum mempertimbangkan
intelegensi, bakat dan minat siswa.

Gambar 4.3 Pengaturan Tempat Duduk Siswa
(Dokumentasi, 18 Maret 2019)
3) Kepemimpinan guru di kelas
Peneliti menemukan bahwa guru kelas III dalam membimbing
dan menggerakkan siswanya telah memberikan cara-cara dan motivasi
yang tinggi kepada siswanya. Sehingga suasana belajar yang nyaman
di alami oleh siswa. Namun demikian dukungan dari guru-guru yang
lain masih kurang maksimal, yang kurang memberikan pengaruh
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terhadap siswa. Sehingga guru kelas III harus lebih baik lagi dalam
memotivasi siswa.
c. Pengaturan ruang kelas
Peneliti melihat bahwa penataan ruang kelas di SDN 33/IX Desa
Penyengat Olak, cukup baik. Kelas merupakan fasilitas yang perlu ditata
dengan membuat kreasi lingkungan pembelajaran yang menyenangkan
dan efisien, yaitu:
1) Meja dan kursi
Keadaan dan ukuran kursi dan meja guru yang ada cukup memadai
bagi guru, yang dilengkapi dengan laci. Pengaturan meja guru dan
siswa di dalam kelas sendiri, sering berubah-ubah, karena memang
untuk memotivasi anak dalam belajar agar tidak bosan.
2) Papan tulis/ Whiteboard
Papan tulis yang ada disetiap kelas layak untuk digunakan,
baik ukuran maupun warnanya, warnanya putih yang dilengkapi
tempat spidol dan penghapus.
3) Struktur organisasi kelas
Setiap kelas telah memiki perangkat kelas secara lengkap. Dari hasil
observasi siswa membuat struktur kelas dengan bermacam-macam
bentuk. Mulai dari yang sederhana berupa print out biasa hingga ada
yang menggunakan kertas karton berwarna (manila). Hal ini
tergantung pada kreatifitas siswa di kelas.
d. Strategi pembelajaran.
Di sekolah Dasar Negeri 33/Ix telah mempunyai rencana
program sebagai suatu sasaran operasional bahwa melaksanakan proses
pembelajaran

untuk

semua

kelas

dengan

berbasis

pendekatan

pembelajaran aktif, diantaranya menggunakan pendekatan Cooperative
Learning.menggunakan metode pembelajaran seperti: Studi pustaka
tanya jawab, Diskusi, Presentasi dan Penugasan. Tetapi tidak semua
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pembelajaranya

menggunakan

metode

pendekatan

Cooperative

Learning.
Penyampaian materi yang disajikan dengan sistematis, dengan
mendahulukan materi daripada praktik, materi disesuaikan dengan
kompetensi dasar (KD) yang ingin dicapai. Strategi dan metode yang
digunakan tanya jawab dan ceramah dengan membawa siswa untuk
menemukan sendiri apa yang harus ia pelajari. Penilaian diperoleh dari
proses kelompok, keaktifan dan individu yang dilakukan setelah materi
benar-benar dikuasai oleh siswa.
Menurut pendapat dari Hidayat dalam bukunya Abdul Majid
mengemukakan bahwa perangkat yang harus dipersiapkan dalam
perencanaan pembelajaran antara lain:
a. Memahami kurikulum
b. Menguasai bahan ajar
c. Menyusun program pengajaran
d. Melaksanakan program pengajaran
e. Menilai program pengajaran dan hasil proses belajar mengajar yang
telah dilaksanakan. (Majid, 2011 : 21)
Dalam

perencanaan

tersebut

peneliti

berpendapat

bahwa

perencanaan guru sebagai bentuk strategi dalam mengoptimalkan
pengelolaan kelas sudah sesuai dengan prosedur pembelajaran yang telah
ditentukan di dalam proses pembelajaran karena perangkat pembelajaran
digunakan oleh guru sebagai pacuan atau pedoman didalam proses
mengajar peserta didik. sudah sesuai dengan prosedur pembelajaran yang
telah ditentukan di dalam proses pembelajaran karena perangkat
pembelajaran digunakan oleh guru sebagai pacuan atau pedoman didalam
proses mengajar peserta didik.
Menurut pendapat dari Anisatul Mufarokah perencanaan secara
sistematis mempunyai keuntungan diantaranya yaitu:
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a) Melalui system perencanaan yang matang, guru akan terhindar dari
keberhasilan untung-untungan, dengan demikian pendekatan system
memiliki daya ramal yang kuat tentang keberhasilan suatu proses
pembelajaran, karena perencanaan disusun untuk mencapai hasil
optimal.
b) Melalui system perencanaan yang sistematis, setiap guru dapat
mengembangkan berbagai hambatan yang mungkin akan dihadapi
sehingga dapat menentukan strategi yang bila dilakukan untuk
mencapai tujuan yang diharapkan.
c) Melalui perencanaan guru dapat menentukan berbagai langkah dalam
memanfaatkan berbagai sumber dan fasilitas yang ada untuk
ketercapaian tujuan. (Mufarokah, 2009 : 50)
Dengan demikian perencanaan memiliki peranan yang penting
dalam proses pembelajaran terutama untuk merencanakan agar
pelaksanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas
dalam proses pembelajaran dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Pelaksanaan Strategi Guru dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas
dalam Proses Pembelajaran di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi
Pada pelaksanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan
kelas dalam proses pembelajaran, guru kelas III memiliki cara-cara dalam
mengoptimalkan pengelolaan kelasnya baik dari segi pengaturan fisik
kelasnya maupun pengaturan dari segi siswanya sendiri dimana hal tersebut
akan menarik perhatian siswa untuk belajar. Seperti wawancara bersama
Najwa siswa kelas tiga yang mengatakan bahwa:
“saya suka belajar bersama ibu rukiah karena ibunya baik,
pelajaranya mudah, ibu rukiah sering memindahkan meja dan kursi
kami seperti kereta api, ruangan kelas kami ada pajangan karyanya
juga, dan kami juga sering belajar dengan menggunakan buku yang
ada dipojok baca”
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Gambar 4.4 Lembar Hasil Kegiatan Wawancara Bersama Siswa
(Dokumentasi, 20 Maret 2019)
Dapat disimpulkan dari hasil jawaban siswa tersebut bahwa siswa
merespon baik pelaksanaan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh ibu
gurunya dan menyukai pembelajaran yang dilakukan oleh ibu rukiah.
Berikut hasil wawan cara peneliti bersama Ibu (Rukiah Atulaini)
guru kelas III, dimana:
“Bentuk pelaksanaan strategi yang saya lakukan dalam
mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran
adalah sebagai berikut yang pertama, saya bersama siswa terlebih
dahulu memastikan ruangan kelas apakah sudah bersih apa belum,
dan mengajak siswa untuk mengambil sampah yang terlihat didalam
ruangan kelas sebelum pelajaran dimulai. Kedua, setelah berdo’a
saya mengajak siswa untuk menyanyikan lagu wajib nasional
bersama siswa hal itu merupakan salah satu bentuk upaya saya
dalam memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Ketiga,
sering saya mengajak siswa untuk mengubah bentuk tempat duduk
siswa karena memang siswa dikelas ini merespon baik apa yang saya
lakukan. Dengan pengaturan kursi yang demikian siswa merasa
senang untuk mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung.
Keempat, kadang diwaktu lain menyesuaikan materi yang diajarkan
saya mengajak siswa untuk memanfaatkan pojok baca yang berada
dibelakang kursi siswa”
Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan pelaksanan strategi guru
dalam Mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran
dengan menggunakan upaya melalui kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja
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sangat membantu guru dalammengoptimalkan pengelolaan kelasnya, karena
kesuksesan peserta didik adalah kesuksesan utama guru. Sehingga dengan
upaya tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan kelasnya.
3. Kendala Strategi Guru dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas
dalam Proses Pembelajaran di Kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX
Desa Penyengat Olak Kabupaten Muaro Jambi
Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa guru kelas III dalam
menerapkan strategi dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam proses
pembelajaran yang penulis maksud dalam pengelolaan kelasnya sudah
berjalan dengan baik meski demikian guru kelas III juga tidak terlepas dari
yang namanya hambatan atau kendala yang dihadapi, kendala yang dihadapi
guru kelas III didalam melakukan pengelolaan kelas yaitu masih kurangnya
sarana belajar merupakan faktor utama yang menjadi kendala guru dalam
dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaranya.
Seperti wawancara dengan Ibu (Rukiah Atulaini, S.Pd) guru kelas III
berikut yang mengatakan bahwa:
“sarana dan prasarana merupakan komponen penting dalam
peningkatan mutu pendidikan. Dengan sarana dan prasarana yang
memadai diharapkan dapat mendukung terwujudnya pembelajaran
yang nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik didalam
kelasnya. Nah, seperti yang ananda desi lihat disekolah ini, secara
fisik bangunan sekolah ini memang baik namun lihatlah pada kondisi
meja dan kursi siswanya, banyak yang sudah di kategorikan rusak,
disitu kadang pengelolaan kelas pada pengaturan kursi siswa saya
rubah-rubah agar siswa tidak merasa bosan belajar karena kalau
tidak demikian kasihan siswanya, sudahlah bentuk meja dan
kursinya seperti itu pengelolaan bangkunya juga klasikal gimana
siswanyan mau semanagat untuk belajar, maka dari situ, pengelolaan
bangku siswa saya lakukan, selain itu prasarana kami juga masih
kurang, buku-buku juga masih kurang. Disitulah yang menjadi
kendala kami disekolah ini khusunya saya pribadi karena dari
keaadaan yang ada kadang saya agak kerepotan menyesuaikanya
karena memang untuk mengupayakan agar proses pembelajaran
yang baik itu tetap terlaksana meski dengan keterbatasan yang
seperti ini”
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Dapat disimpulkan bahwa kendala guru dalam mengoptimalkan
pengelolaan kelasnya antara lain: pertama, guru sendiri karena terbatasnya
pengetahuan guru terutama masalah pengelolaan dan

p endekatan

pengelolaan, baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis, sudah
barang tentu akan mengahambat perwujudan pengelolaan kelas dengan
sebaik-baiknya. Kedua, peserta didik dalam kegiatan p embelajaran yang
dilakukan oleh ibu Rukiah di kelas kadangkala menjadi sumber munculnya
masalah. Guru harus pandai-pandai mengatasi dan meminimalisasi
gangguan yang timbul; dan ketiga, fasilitas yang ada merupakan faktor
penting upaya guru memaksimalkan programnya, fasilitas yang kurang
lengkap akan menjadi kendala yang berarti bagi seorang guru dalam
beraktivitas.
Namun, kendala secara spesifik yakni kurangnya fasilitas buku
referensi bacaan peserta didik yang berhubungan dengan kegiatan
pembelajaran serta keadaan meja dan kursi belajar siswa yang tergolong
rusak. Kendala-kendala tersebut tentu saja mengharapkan kerjasama antara
pihak sekolah dengan para pemerhati pendidikan untuk dukungan dana
pengadaan buku re ferensi yang dibutuhkan sebagai bahan koleksi
perpustakaan, serta kebijakan dari pihak yang berwenang dan yang terkait
untuk penambahan alokasi waktu pembelajaran sebagaimana alokasi waktu
yang ada pada mata pelajaran umum dan eksakta lainnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Perencanaaan Strategi Guru dalam Mengoptimalkan Pengelolaan
Kelas
Secara teoritis, perencanaan yang dilakukan oleh guru kelas III
dalam memgoptimalkan pengelolaan kelas di kelas III Sekolah Dasar Negeri
33/IX Desa Penyengat Olak sebelum proses pembelajaran dikelas adalah
dengan mempersiapkan prota (program tahunan), promes (program
semester), silabus dan RPP (Rencana Program Pembelajaran) sesuai dengan
kurikulum yang diterapkan pada lembaga pendidikan tersebut.
Sedangkan secara empiris, berdasarkan data yang diperoleh dari
lapangan bahwa guru kelas III sebelum melaksanakan proses pembelajaran
dalam mengoptimalkan pengelolaan kelasnya yaitu dengan menyusin RPP.
Selain itu juga ada prota (program tahunan), promes (program semester) dan
silabus. Dalam penyusunanya, Rpp di susun dari silabus yang ada dan
kurikulum yang ditetapkan di Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat
Olak yaitu KTSP. Di dalam RPP telah direncanakan dan dipersiapkan
mengenai materi yang akan diajarkan, akan dipakai, media pembelajaran
yang akan digunakan, tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, langkahlangkah pembelajarannya hingga penilaian yang akan digunakan. Strategi
dan metode yang akan diterapkan, sumber pembelajaran yang ak an
digunakan. Hal ini bertujuan agar proses pengelolaan kelas dalam proses
pembelajaran di kelas dapat berlangsung lebih efektif dan efisien sehingga
prestasi

belajar

peserta

didik

dapat

meningkat

karena

proses

pembelajarannya telah terstruktur dan dapat dipersiapkan dengan baik.
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2. Pelaksanaan Strategi Guru dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas
Secara teoritis, pada pelaksanaan proses pembelajaran, guru
menggunakan strategi pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran yang
telah direncanakan sebelumnya. Strategi yang digunakan pada proses
pembelajaran diterapkan dengan menggunakan strategi pengelolaan yang
sesuai dengan situasi dan kondisi kelas dan materi yang akan disampaikan.
Sedangkan secara empiris, berdasarkan data yang diperoleh dari
lapangan bahwa dalam pelaksanaannya, proses pengelolaan kelas dalam
proses pembelajaran yaitu menggunakan paduan dari strategi dengan
kondisi lingkungan fisik yang memadai yaitu ruangan tempat belajar
disesuaikan dengan tema dan materi yang akan diajarkan kepada siswa,
tempat duduk diatur sedemikian rupa, jendela yang cukup besar agar cahaya
dan udara masuk dengan maksimal. Kondisi selanjutnya adalah kondisi
sosio-emosional tersebut meliputi: guru dalam memimpin di dalam kelas
menggunakan tipe demokrasi dimana guru pertama-tama membangun
kenyaman terlebih dahulu dengan siswa, demikian pula cara guru dalam
menangani siswa nakal harus tepat dan tidak boleh langsung memberikan
hukuman, serta suara guru haruslah bisa dikontrol ketika pada saat mengajar
didalam kelas sehingga terdengar oleh seluruh siswa.
3. Kendala Guru dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Kelas
Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa kendala
guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelasnya antara lain kurangnya
sarana dan prasarana yang memadai sehingga guru merasa kesulitan
didalam mengoptimalkan pengelolaan kelas dalam proses p embelajaranya
karena terbatasnya sarana dan prasarana karena selain kurangnya buku-buku
pelajaran, alat pembelajaran, serta meja siswa yang tergolong rusak itu juga
meanggangu dalam proses pembelajaran, dimana harus menyesuikan
terlebih dahulu kondisi tempat duduk y ang rapi dilihat agar siswa tetap
merasa nyaman dalam belajar.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka saran dari penulis
yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:
1. Bagi kepala sekolah
a. pelaksanaan pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran yang
dilakukan oleh guru kelas III Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak sudah berjalan dengan baik, hendaknya ditindak lanjuti
dengan supervisi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah.
b. Diharapkan diupayakan agar sarana dan prasarana di sekolah ini
diprioritakan, karena sangat disayangkan apabila semangat dari siswanya
sudah ada, semangat mengajar gurunya juga ada namun dari segi sarana
dan prasarana masih kurang.
2. Bagi pendidik
a. Diharapkan selalu melihat langsung permasalahan siswa secara individu,
serta memberikan pemahaman kepada siswa pentingnya pengelolaan
kelas.
b. Diharapkan wali kelas lebih mampu lagi menjadi contoh dan suri
tauladan bagi siswa untuk meraih cita-citanya, dan selalu memberikan
motivasi kepada siswa.
3. Bagi siswa
a. Diharapkan kepada siswa untuk selalu bersemangat dalam belajar, ikuti
apa yang diperintahkan oleh guru.
b. Diharapkan kepada siswa untuk menjaga keindahan kelas, menjaga
kebersihan ruangan kelasnya agar kelas itu tetap indah.
4. Bagi pembaca
Diharapkan para pembaca mampu memahami dan dapat menerapkan
strategi pembelajaran yang efektif sehingga dapat mengoptimalkan
pengelolaan kelas dalam proses pembelajaran agar lebih baik serta dapat
bermanfaat untuk pengembangan khazanah keilmuan atau bahan referensi.
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INSTRUMENT PENGUMPULAN DATA (IPD)

JUDUL

:

STRATEGI GURU DALAM MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN
KELAS
DALAM
PROSES
PEMBELAJARAN DI KELAS III SEKOLAH DASAR
NEGERI 33/IX DESA PENYENGAT OLAK KABUPATEN
MUARO JAMBI

Lampiran A : Pedoman Observasi
PEDOMAN OBSERVASI SEKOLAH DASAR NEGERI 33/IX DESA
PENYENGAT OLAK KABUPATEN MUARO JAMBI
1. Letak geografis Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak Kabpuaten
Muaro Jambi
2. Perencanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas di kelas
III
3. Pelaksaanaan strategi guru dalam mongoptimalkan pengelolaan kelas di kelas
III
4. Semua komponen civitas akademika ikut berperanserta dan berpartisipasi
dalam pelaksanaan strategi guru dalam mengoptimalkan pengelolaan kelas
Ø Penilaian Pengelolaan Kelas
Petunjuk pengisian :
Berilah tanda √ pada kolom yang sesuai dengan aspek yang diamati, dan catatlah
hal hal yang penting dan relevan sehubungan dengan aspek yang diamati dalam
kolom keterangan.
No Aspek Yang Diamati
1

Penataan tempat duduk
a. Visibility (keleluasaan pandangan).
b. Accessibility (mudah dicapai).
c. Fleksibilitas (Keluwesan).
d. Kenyamanan Kelas.
e. Keindahan Kelas.

Ya Tidak

keterangan

2.

Pojok baca
a. Penempatan.
b. Kerapian.
c. Isi buku apakah bermanfaat atau tidak.

3.

Pajangan karya apakah bermanfaat atau tidak
a. Apakah

panjangan

kerya

dapat

bermanfaat dan apat dipakai untuk
kegiatan sarana belajar.
b. Menarik, baik dari segi bentuk maupun
pembuatanya.
c. Dapat

ditempatkan/dipasang

pada

tempat yang ditentukan.
4.

Pemberian tugas
a. Tugas menyesuaikan materi yang ada.
b. Tugas bervariasi.
c. Tugas diberikan satu kali pertemuan.

Lampiran B : Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 33/IX
DESA PENYENGAT OLAK KABUPATEN MUARO JAMBI
Nama Guru : Bandiah, S.Pd
Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu

: 08.28 Wib

Tempat

: Ruang Kelas IV
Pertanyaan

1. Bapak/Ibu apakah saya boleh
mengetahui sejarah berdirinya
Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak ini, letak geografis,
visi dan misi, kondisi siswa, guru
dan staf, sarana dan prasarananya
buk ?
2. Apa saja sarana yang digunakan
dalam proses belajar mengajar
disekolah ini bu, t erutama untuk
kelas III ?
3. Apa saja prasarana sekolah yang
mendukung dan digunakan oleh
guru untuk pembelajaran dikelas III
?
4. Bagaimana dengan guru yang
mengajar dikelas tersebut? Apakah
sudah
mendapatkan
pelatihan
keprofesionalan ?
5. Apa saja faktor pendukung dan
penghambat pelaksanaan strategi
guru
dalam
megoptimalkan
pengelolaan kelas di kelas III ?
menurut ibu ?

Jawaban

PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS III SEKOLAH DASAR
NEGERI 33/IX DESA PENYENGAT OLAK KABUPATEN MUARO
JAMBI TENTANG PERENCANAAN STRATEGI GURU DALAM
MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN KELAS
Nama Guru : Rukiah Atulaini, SPd
Hari/Tanggal : 18 Maret 2019
Waktu

: 10.00 Wib

Tempat

: Ruang Kantor

Aspek Yang
diwawancarai

Pertanyaan

Prota, Promes, 1. Apakah
pada
Silabus,
Hari
penerapan
strategi
Efektif Belajar,
dalam
mengoptimalkan
dan
Rencana
Program
pengelolaan kelas ini
sudah
mempunyai
Pembelajaran.
rancangan yang telah
disusun Bu ?
2. Apakah strategi dalam
mengoptimalkan
pengelolaan
kelas
pembelajaran yang ibu
lakukan ini juga sudah
tertulis dan terencana
pada RPP Bu ?
3. Sebelum menentukan
strategi
dalam
mengoptimalkan
pengelolaan kelas ibu
menyesuaikanya
dengan
silabus
pembelajaran ?
penyusunan
4. Dalam
RPP
apak
ibu
menyusunya
sendiri
atau sudah disediakan
dari sekolah ?

Ya

Tidak

Keterangan
Jawaban

Strategi dalam 5. Apa saja langkahMengoptimalkan
langkah yang ibu
Pengelolaaan
lakukan
untuk
Kelas.
menentukan strategi
dalam
mengoptimalkan
pengelolaan kelas ?
6. Sebelum
menentukankan
strategi
dalam
mengoptimalkan
pengelolaan kelas ibu
berusaha memahami
latar belakang siswa
yang berbeda ?
mengajar,
7. Sebelum
apakah
ibu
menentukan
dan
mempersiapkan
strategi
dalam
mengoptimalkan kelas
sesuai dengan materi
yang akan di pelajari ?
mengajar,
8. Ketika
apakah
ibu
menerapkan RPP yang
telah ibu susun

PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS III SEKOLAH DASAR
NEGERI 33/IX DESA PENYENGAT OLAK KABUPATEN MUARO
JAMBI TENTANG PELAKSANAAN STRATEGI GURU DALAM
MENGOPTIMALKAN PENGELOLAAN KELAS

Nama Guru : Rukiah Atulaini, S.Pd
Hari/Tanggal : 20 Maret 2019
Waktu

: 10.26 Wib

Tempat

: Ruang Kelas III
Pertanyaan

1. Sebelum pembelajaran, apakah
ibu mengatur tempat duduk,
sehingga mempermudah siswa
memandang
ataupun
berpindah ?
2. Apakah ibu membuat prosedur
belajar dengan siswa sebelum
belajar ?
memulai
pelajaran,
3. Saat
apakah ibu mendorong siswa
untuk bertanggung jawab
dalam belajar untuk tidak
mengerjakan tugas-tugsa siswa
lainya ?
4. Apakah ibu berusaha untuk
menciptakan susasan belajar
yang kondusif dan efisien saat
pembelajaran berlangsung ?
5. Bagaimana cara ibu untuk
menciptakan suasana belajar
yang kondusif dan efisien saat
pembelajaran berlangsung ?
6. Bagaimana strategi ibu dalam
mengoptimalkan pengelolaan
kelas yang di lakukan ?
7. Dalam pembelajaran, strategi
apa yang ibu gunakan dalam
mengoptimalkan pengelolaan

Jawaban

kelas ?
8. Ketika kelas tertanggu, apakah
ibu
berusaha
untuk
mengembalikan
kondisi
belajar yang nyaman lagi ?
9. Apakah
ibu
memberikan
penjelasan terhadap siswa
bahwa
akibat
gangguan
tersebut ak an mendapatkan
konsekuensi khusus ?
10. Apakah ibu mendisiplinkan
siswa dengan ancamanancaman dan konsekuensi
khusus ?

PEDOMAN WAWANCARA GURU KELAS III SEKOLAH DASAR
NEGERI 33/IX DESA PENYENGAT OLAK KABUPATEN MUARO
JAMBI TENTANG KENDALA GURU DALAM MENGOPTIMALKAN
PENGELOLAAN KELAS
Nama Guru : Rukiah Atulaini, S.Pd
Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2019
Waktu

: 11.15 Wib

Tempat

: Ruang Kantor
Pertanyaan

1. Apakah ada kendala yang ibu
alami ketika ibu menerapakan
strategi dalam mengoptimalkan
pengelolaan kelas ? jika iya, apa
saja kendala yang ibu hadapi ?

2. Apakah ada kesulitan-kesulitan
dalam
menentukan
strategi
pengelolaan kelas yang pas untuk
digunakan Bu ?

3. Apakah ada kesulitan ataupun
kekurangan dalam penerapanya
untuk mensingkronkan bahan ajar,
metode, media, Rpp serta silabus
pembelajaran dengan penggelolaan
kelas ?
4. Bagaimana dengan respon siwa ?
apakah
siswa
merespon
pengelolaan kelas ibu dengan baik
?
5. Menurut ibu, apakah ada saran
untuk kedepanya tentang sarana
dan prasara di sekolah ini agar
dapat lebih mendukung kegiatan
pembelajaran kedepanya ?

Jawaban

LEMBAR WAWANCARA SISWA
Nama Siswa

:

Kelas

:

Hari/Tanggal

:

No. Absen

:

No
1.

Pertanyaan
Apakah

suka

Ya

pembelajaran

yang

dilakukan ibu rukiah ?
2.

Bagaimana

pendapat

kamu

tentang

pembelajaran bersama ibu rukiah ?
apakah menyenangkan ?
3.

Apakah kamu pernah mendengar tentang
pengelolaan kelas ? pengaturan ruangan
kelas dan sebagainya ?

4.

Apa yang membuat kamu termotivasi
untuk belajar ?

5.

Menurut

kamu

pengelolaan

kelas

dikelasmu seperti apa? Bisa membutmu
tertarik untuk belajar ?
6.

Bagaiman

penataan

tempat

duduk

dikelasmu, apakah sering berubah-ubah
atau tidak ?
7.

Apakah ada panjangan karya di kelasmu ?

8.

apakah

sudah

sesuai

penempatan

pajangan kerya di kelasmu ?
9.

Apakah ada pojok baca di kelasmu ?

10.

Dimana di tempatkanya pojok baca di
kelasmu ?

11.

Apakah

kamu

mengerjakan

tugas

sendirian disekolah ?
12.

Apakah

kamu

mengerjakan

kelompok secara bersama-sama ?

tugas

Tidak

Keterangan

Lampiran C : Pedoman Dokumentasi
PEDOMAN DOKUMENTASI SEKOLAH DASAR NEGERI 33/ IX DESA
PENYENGAT OLAK KABUPATENMUARO JAMBI
1. Visi dan misi Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak
2. Struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak
3. Keadaan guru, karyawan, dan peserta didik Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa
Penyengat Olak
4. Keadaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat
Olak
5. Ruangan Kelas III Sekolah Dasar negeri 33/IX Desa Penyengat Olak.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Sekolah Dasar Negeri 33/IX Desa Penyengat Olak

Kegiatan Wawancara Bersama Pak Satpam

Kegiatan Wawancara bersama Wakil Kepala Sekolah

Kegiatan Wawancara bersama Guru Kelas III

Pengelolaan Fisik Kelas III

Pembelajaran dengan tempat duduk klasikal

Pembelajaran dengan kursi berbentuk U

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ( CURRICULUM VITAE )

Nama

: Desi Maya Sari

Jenis Kelamin

: Perempuan

Tempat/ Tgl lahir

: Desa Penyengat Olak / 21 - Mei - 1997

Alamat Sekarang

: Jl. Lintas Timur, RT.12 Desa Penyengat Olak
Kec.Jambi Luar Kota Kab.Muaro Jambi

Alamat Email

: desimayasari819@gmail.com

No Kontak

: 0853-8407-5953

Pengalaman – Pengalaman Pendidikan Formal :
1. SD/MI, Tahun Tamat

: SDN 33/IX Penyengat Olak, Tahun Tamat 2009

2. SMP/MTS, Tahun Tamat : SMPN 5 Sekernan, Tahun Tamat 2012
3. SMU/MA, Tahun Tamat : SMAN 8 Rengas Bandung, Tahun Tamat 2015
Motto Hidup :
“Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk hari
esok, hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya“ (Albert Einsten)

