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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses interaksi 

belajar antara guru dengan murid dan antara murid dengan murid yang 

lainnya,berhasil tidaknya suatu interaksi proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik faktor dari guru sendiri, siswa, fasilitas penunjang, 

maupun proses interaksi pembelajaran tersebut. 

Suatu proses pembelajaran di sekolah yang penting bukan saja materi 

yang diajarkan atau pun siapa yang mengajarkan, melainkan bagaimana materi 

tersebut diajarkan. Bagaimana iklim kelas (classroom climate) dalam proses 

pembelajaran tersebut 

Iklim kelas adalah kondisi lingkungan kelas dalam hubunganya dengan 

kegiatan pembelajaran.Iklim kelas merupakan suasana yang ditandai oleh 

adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, siswa-guru, dan 

siswa-siswa.
1
 Iklim kelas yang kondusif di tandai dengan indikator sebagai 

berikut: (1) pendekatan pembelajaran, (2) penghargaan guru terhadap 

partisipasi siswa, (3) bersikap demokratis, (3) permasalahan dibahas dialogis, 

(4) lingkungan kelas, (5) mengelolah sumber belajar.
2
 

Iklim kelas yang kondusif seperti yang dikemukan diatas tentunya 

dapat di pengaruhi oleh tipe kepemimpinan guru, karena guru sebagai 
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penyampai materi pembelajaran tentunya secara otomatis akan bertindak 

sebagai pemimpin yang memfasilitasi siswa dalam kegiatan belajar. 

Ada tiga tipe kepemimpinan guru, yaitu: (1) tipe kepemimpinan 

demokratis, (2) tipe kepemimpinan otoriter, (3) tipe kepemimpinan laissez 

faire.
3
 Tipe kepemimpinan seseorang (guru) akan mewarnai suasana 

organisasi atau kelas yang dipimpinnya. Menurut Raka Joni (1985) tipe 

kepemimpinan guru yang lebih berat pada otoriter akan menghasilkan sikap 

siswa yang submissive atau apatis. Tapi dipihak lain akan menimbulkan sikap 

agresif. Para guru di sekolah dalam melaksanakan tugasnya di kelas sebaiknya 

cenderung menggunakan tipe keemimpinan yang demokratis, hal ini dilihat 

dari perilaku guru yang tampak penuh persahabatan, saling mempercayai, 

dalam memecahkan permasalahan kesulitan belajar.
4
 

Sedangkan dalam kepemimpinan laissez faire, guru terlalu sedikit 

bahkan sama sekali tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya 

serta banyak memberikan kebebasan kepada siswanya. Dan guru melepaskan 

tanggung jawab kepada anggota kelompok.
5
 

Berdasarkan observasi, tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh guru  

di SMAN 1 Kampar Timur sudah baik dengan lebih sesuai menggunakan 

kepemimpinan yang demokratis, seharusnya dengan kepemimpinan guru yang 

demokratis kelas yang di pimpinan akan lebih kondusif dalam proses 
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pembelajaran. Namun masih ditemukan gejala yang menunjukkan bahwa 

iklim kelas yang mereka hadapi belum maksimal hal ini terlihat dari: 

1. Masih ditemukanya guru yang belum menerapkan pendekatan student 

centered. 

2. Masih ditemukannya guru yang belum terbiasa memberi penghargaan 

kepada siswa yang berhasil dalam mengerjakan tugas. 

3. Masih ditemukannya guru yang belum menyusun lingkungan kelas yang 

memotivasi belajar siswa. 

Berdasarkan hal di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Pengaruh Tipe Kepemimpinan Guru Terhadap Iklim Kelas yang 

Kondusif di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

 

B. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

penulis perlu mengadakan penegasan istilah sebagai berikut: 

1. Tipe kepemipinan guru  

Menurut Wasley  Tipe guru adalah pemimpin di dalam kelasnya 

sekaligus sebagai anggota kelompok-kelompok dari siswa. Banyak tugas 

dan sifatnya manajerial yang harus dilakukan oleh guru, seperti 

memelihara ketertiban kelas, mengatur ruangan, bertindak sebagai 

pengurus rumah tangga kelas, serta menyusun laporan bagi pihak yang 

memerlukan.
6
 

                                                           
6
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan, Jakarta: Bumi 

Aksara,2009, hlm. 47  



4 

Sementara itu menurut Katzenmayer & Moller Tipe kepemimpinan 

guru adalah kemampuan mendorong rekan-rekan untuk mengubah dan 

melakukan hal-hal dimana mereka biasanya tidak mempertimbangkan 

tanpa pengaruh pemimpin
7
 

Dari pengertian di atas dapat disumpulkan bahwa tipe 

kepemimpinan guru adalah pemimpin di dalam kelasnya sekaligus sebagai 

anggota kelompok-kelompok dari siswauntuk mengubah dan melakukan 

hal-hal dimana mereka biasanya tidak mempertimbangkan tanpa pengaruh 

pemimpin. 

2. Iklim kelas  

   Iklim  kelas adalah  kondisi lingkungan kelas dalam hubungannya 

dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas merupakan suasana yang di 

tandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru-siswa, 

siswa-guru dan siswa-siswa.
8
 

   Iklim kelasadalah segala situasi yang muncul akibat hubungan 

antara guru dan siswa atau hubungan antar siswa yang menjadi ciri khusus 

dari kelas dan mempengaruhi proses pembelajaran.
9
 

   Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa iklim kelas yang 

kondusif adalah segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru 

dan siswa atau hubungan antar siswa siswa yang menjadi ciri khusus dari 

kelas dan mempengaruhi proses pembelajaran. 
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C. Permasalahan Judul  

1. Identifikasi Masalah 

a. Iklim kelas belum kondusif 

b. Guru sudah menerapkan tipe kepemimpinan guru namun iklim kelas  

belum kondusif 

2. Batasan Masalah  

Berdasarkan masalah yang di uraikan sebelumnya banyak 

permasalahan yang muncul maka penulis memfokuskan pada Pengaruh 

Tipe Kepemimpinan Guru Rumpun IPS Terhadap Iklim Kelas Yang 

Kondusif di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan Apakah ada pengaruh yang signifikan tipe kepemimpinan 

guru terhadap iklim kelas yang kondusif di Sekolah Menengeh Atas 

Negeri 1 Kampar Timur? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tipe 

kepemimpinan guru terhadap iklim kelas yang kondusif di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur. 

2. Manfaat Penelitian 

1. Bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

evaluasi dan informasi yang bermanfaat untuk melakukan perbaikan-
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perbaikan yang berorientasi pada masa depan, utamanya pada iklim 

kelas yang kondusif. 

2. Bagi guru, untuk lebih memberhatikan bagaimana cara memimpin 

kelas yang baik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung 

dalam iklim kelas yang kondusif. 

3. Bagi siswa, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

pengetahuan kepada siswa dalam menciptakan iklim kelas yang 

kondusif. 

4. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

pemecahan masalah serta mengaplikasikan ilmu yang di dapat dari 

penelitian ini. 

 


