
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

 Sekolah sebagai organisasi kerja terdiri dari beberapa kelas, baik yang 

bersifat paralel maupun yang menunjukkan perjenjangan. Setiap kelas 

merupakan unit sebagai kerja yang berdiri sendiri dan berkedudukan sebagai 

sub sistem yang menjadi bagian dari sebuah sekolah.  Perkembangan sekolah 

secara keseluruhan sangat tergantung pada penyelenggaraan dan pengelolaan 

kelas, baik dilingkungan kelas masing-masing sebagai unit kerja yang berdiri 

sendiri maupun dalam hubungan kerja antara kelas. Oleh karena itu program 

kelas akan berkembang bila guru mendayagunakan secara maksimal potensi 

yang ada yakni kelas yang dikelola dengan baik. 

 Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “Management”asal dari 

kata bahasa Inggris yang diindonesiakan menjadi manajemen. Di dalam 

Kamus BesarBahasa Indonesia, yang dikutip oleh Mudasir disebutkan bahwa 

pengelolaan berarti penyelenggaraan. Di lihat dari asal kata manajemen dapat 

diketahui bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar 

sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar,efektif dan efisien.
1
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 Pengelolaan kelas merupakan masalah yang kompleks dan guru 

menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas 

sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan secara efesien. 

Kemampuan mengelola kelas mempunyai kaitan yang erat dengan 

ketenangan kelas dalam proses belajar mengajar, semakin pandai pendidik 

mengelola kelas maka semakin nyaman dan tertib siswa pada saat 

berlangsungnya proses pembelajaran. Jadi usaha seorang guru dalam 

menciptakan kondisi yang diharapkan akan efektif apabila mengetahui secara 

tepat faktor-faktor yang dapat menunjang terciptanya kondisi 

yangmenguntungkan dalam proses belajar mengajar. Dalam melaksanakan 

atau mengelola program belajar-mengajar merupakan tahap pelaksanaan 

program yang telah dibuat.  

 Dalam pelaksanaan proses- belajar kemampuan yang dituntut adalah 

keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan siswa belajar 

sesuai dengan rencana yang telah disusun dam perencanaan. Guru harus dapat 

mengambil keputusan atas dasar penilaian yang tepat, apakah kegiatan 

belajar-mengajar dihentikan, ataukah diubah metodenya, apakah mengulang 

dulu pelajaran yang dulu, manakala para siswa belum dapat mencapai tujuan 

pengajaran. Pada tahap ini disamping pengetahuan teori tentang beajar-

mengajar, tentang pelajar diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik 

mengajar, misalnya prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu 

pengajaran, penggunaan metode belajar, keterampilan menilai hasil belajar 
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siswa, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan 

mengajar. 

 Untuk itu tidak cukup menguasai landasan teori mengenai belajar dan 

mengajar, tetapi  yang sangat penting adalah pengalaman yang intensif. 

Disinilah pentingnya pengalaman praktek lapangan bagi para calon guru. 

Kemampuan mengelola proses belajar-mengajar tidak mungkin dapat 

diperoleh tanpa mengalami nya secara langsung. 

 Mengkaji konsep dasar pengelolaan kelas adalah dengan mempelajari 

berbagai pendekatan pengelolaan dan mencoba dalam berbagai situasi 

kemudian dianalisis. Akibatnya secara sistematis diharapkan agar setiap guru 

dapat mengelola kelas proses pembelajaran secara lebih baik. Kondisi ini 

yang menguntungkan di dalam kelas merupakan prasyarat utama bagi 

terjadinya proses pembelajaran yang efektif.
2
  

  Sardiman, A.M di dalam buku interaksi dan motivasi belajar 

mengajar mengemukakan bahwa 

 “mengatur tata ruang kelas maksudnya guru harus dapat mendesain  

dan mengatur ruang kelas sedemikian rupa agar guru dan anak didik 

itu kreatifsehingga kerasanbelajar diruang itu. Misalnya bagaimana 

mengatur meja dan tempat duduk, menempatkan papan tulis, tempat 

meja guru, bahkan bagaimana pula harus mengatur hiasan di dalam 

ruang kelas.Disamping itu semua, kelas harus selalu dalam keadaan 

bersih.”
3
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 Oleh karenanya, setiap personal guru dituntut agar benar-benar 

memperhatikan dan melaksanakan manajemen kelas yang baik dan teratur 

sesuai dengan tuntutan kurikulum yang telah ditetapkan, sehingga pendidikan 

yang dilaksanakan dapat bermutu tinggi. Disamping itu, pelaksanaan 

manajemen kelas yang baik dan teratur akan dapat menumbuhkan, membantu 

dan membimbing para siswa menciptakan peluang  terselenggaranya proses 

pembelajaranyang efektif dan efesien, dengan tujuan dapat menghasilkan 

pendidikan yang bermutu tinggi.Sebab pendidikan dapat dikatakan bermutu 

tinggi apabila kemampuan pengetahuan dan sikap yang dimiliki para 

lulusannya bergunadan  bagi pengembangan selanjutnya. Oleh karenanya 

pengelolaan kelas merupakan titik awal keberhasilan pengajaran bahkan 

dapat dijadikan barometer untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran. 

Artinya untuk melaksanakan proses pembelajaran pada intinya tertumpu pada 

suatu persoalan  yaitu bagaimana guru memberikan kemungkinan bagi siswa 

agar terjadi proses pembelajaran secara tertib dan baik serta mencapai hasil 

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.  

Rostiah N.K di dalam buku masalah-masalah ilmu keguruan 

mengemukakan  bahwa “manajemen kelas adalah kepemimpinan atau 

ketatalaksanaan guru dalam praktek menyelenggarakan kelas.”
4
  

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjadikan kelas 

itu tertib dan nyaman, maka guru harus dapat mengelola kelas dengan baik, 

dan tentunya kondisi ini mempunyai pengaruh terhadap proses pembelajaran. 
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Apabila kelas dikelola dengan baik maka siswa akan tertib dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Sebaliknya jika kelas dikelola dengan 

tidak baik, maka siswa tidak akan tertib dalam melaksanakan pembelajaran. 

 Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan dengan cara 

observasi ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kecamatan XIII Koto 

Kampar Kabupaten Kampar, ternyata guru Pendidikan Agama Islam telah 

mengelola kelas dengan baik.Tempat duduk siswa telah diatur dan ditata 

dengan baik, kebersihan kelas terjaga dan petugas harian dikelas telah diatur 

dengan baik. Seharusnya dengan kondisi yang demikian, siswa-siswa tertib 

dalam belajar.Namun penulis masih menemukan gejala-gejala bahwa: 

1. Masih ada  siswa yang ribut di dalam kelas ketika guru Pendidikan 

Agama Islam menyajikan materi pelajaran. 

2. Masih ada siswa yang bermain-main dan mengganggu temannya Ketika 

pelajaran Pendidikan Agama Islam berlangsung. 

3. Masih ada siswa yang keluar masuk pada saat terjadinya proses 

pembelajaran. 

4. Masih ada siswa yang tidak memperhatikan keterangan guru. 

5. Masih ada siswa yang pindah-pindah tempat duduk ketika guru 

menerangkan pelajaran. 
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 Berdasarkan gejala-gejala diatas maka penulis merasa tertarik untuk  

melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan ini dengan 

judul: “Pengaruh Kemampuan Guru Pendidikan  Agama  Islam   Dalam  

Mengelola Kelas Terhadap Ketertiban Siswa Di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari kesalah pahaman tentang istilah-istilah yang ada 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan pengertian-pengertian 

tersebut sebagai berikut: 

1. Kemampuan adalah daya cakap, daya tindak seseorang yang siap 

diaktualisasikan ketika menghadapi tantangan kehidupannya, baik secara 

masa kini maupun masa yang akan datang.
5
  Adapun yang dimaksud 

penulis kemampuan juga merupakan suatu keterampilan dimana seorang 

guru mampu menjelaskan pelajaran dengan cara yang baik dan siswa 

cukup puas apa yang di jelaskan oleh guru di depan kelas. 

2. Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama 

islam,  yaitu berupa bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar 

nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati 

dan mengamalkan ajaran-ajaran agama islam yang telah diyakininya 

secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama islam itu sebagai 

pandangan hidupnya demi keselamatan hidup didunia maupun diakhirat 
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kelak.
6
 Adapun yang dimaksud peneliti adalah Pendidikan Agama Islam 

sebagai sebuah mata pelajaran yang sangat kuat ajarannya dan tidak dapat 

di buat oleh siapa pun karna telah  sesuai ajaran yang telah di tentukan.  

3. Mengelola kelas adalah upaya guru untuk menciptakan dan memelihara 

serta mengembalikan kondisi belajar yang kondusif jika terjadi kendala 

dalam proses pembelajaran.
7
 Adapun yang dimaksud peneliti adalah 

bagaimana seorang guru bisa menciptakan dan memelihara serta 

mengembalikan kondisi  belajar yang optimal  apabila terjadi kendala 

ketika pelajaran berlangsung. 

4. Ketertiban siswa adalah suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai 

jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran dan 

mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai 

tujuan pengajaran. Hubungan interpersonal yang baik anatar guru dan 

siswa dan siswa dengan siswa merupakan syarat keberhasilan 

pengelolaan kelas.
8
 Adapun ketertiban kelas  yang dimaksud peneliti 

adalah bagaimana siswa dapat menjaga tingkah laku di dalam  kelas 

dengan baik, sehingga tidak mendatangkan keributan ketika dalam proses 

pembelajaran berlangsung. 
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C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di identifikasikan beberapa 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

a.  kemampuan guru Pendidikan Agama Islam mengelola kelas pada saat 

penyampaian materi pembelajaran dikategorikan kurang baik. 

b. Adanya factor-faktor  yang mempengaruhi kemampuan guru dalam 

pengelolaan kelas. 

c. ketertiban siswa dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam di SMA Negeri 1 kec.XIII Koto Kampar Kabupaten 

Kampar dikategorikan rendah. 

d. Adanya faktor-faktor apakah yang mempengaruhi ketertiban siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Kec.XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 

e. Rendahnya pengaruh pengelolaan kelas terhadap ketertiban siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 

SMA Negeri 1 Kec.XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar 
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2. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan melihat luasnya ruang 

lingkup permasalahan yang dibahas, maka penulis membatasi 

permasalahan hanya pada rendahnya pengaruh kemampuan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengelola kelas terthadap ketertiban 

siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar 

Kabupaten Kampar. 

3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan batasan masalah penelitian ini, maka dapat di 

rumuskan permasalahan sebagai berikut “Apakah ada pengaruh yang 

signifikan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam mengelola 

kelas terhadap ketertiban siswa di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar?” 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui pengaruh kemampuan guru Pendidikan Agama Islam 

dalam mengelola kelas terhadap ketertiban siswa di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. 
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2. Kegunaan Penelitian  

 Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada 

program Sarjana Strata Satu (S1)  Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan  (S.Pd)  dari Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

a. Secara Teoretis 

1). Memberikan penjelasan tentang pengaruh kemampuan guru 

Pendidikan Agama Islam dalam mengelola kelas terhadap 

ketertiban siswa. 

2).  Penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian lain yang 

melakukan kajian dalam masalah penelitian lanjutan. 

3). Menambah pengetahuan tentang kemampuan guru Pendidikan 

Agama Islam dalam mengelola kelas terhadap ketertiban siswa. 

b.  Secara Praktis 

1). Memberikan masukan kepada pimpinan lembaga swasta dalam 

menerapkan kemampuan guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mengelola kelas terhadap ketertiban siswa.  

2).  Memberikan kontribusi bagi praktisi pendidikan dan masyarakat 

yang terkait dalam upaya mengelola sekolah dalam rangka 

kelancaran dan kesetiaan para pegawai dilembaga sekolah. 
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3). Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi guru-guru dalam 

optimalisasi kerja. 


