
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan pengalaman-pengalaman belajar yang

terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non formal, dan informal di

sekolah maupun di luar sekolah yang bertujuan mengoptimalkan

kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian hari dapat memainkan

peranan hidup secara tepat. Keberhasilan dalam suatu pendidikan anak dalam

segala bentuk pendidikannya berkaitan erat dengan eksistensi suatu sekolah.

Tidak jarang suatu sekolah yang kondisi sarana dan prasarananya memadai

namun mutu pendidikannya rendah, keadaan seperti ini biasanya terjadi

karena pengorganisasiannya atau pengelolaan sekolah yang kurang baik.

Guru merupakan kunci keberhasilan sebuah lembaga pendidikan.

Guru adalah sales agent dari lembaga pendidikan. Baik buruknya perilaku

atau cara mengajar guru akan sangat mempengaruhi citra lembaga

pendidikan. Oleh sebab itu sumber daya guru ini harus dikembangkan baik

melalui pendidikan dan pelatihan dan kegiatan lain agar kemampuan

profesionalnya lebih meningkat.1

Kemahiran pengelolaan kelas oleh guru menjadi sesuatu yang sangat

diperlukan, karena dengan hal inilah pengajaran yang lebih efektif akan dapat

terwujud dan akan menimbulkan sikap positif dalam diri peserta didik dapat

1 Buchari Alma, 2009, Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar,
Bandung: Alfabeta, hh. 123-124



dikembangkan. Sikap ini akan menghasilkan suasana kelas yang menarik

perhatian dan menantang peserta didik untuk belajar. Kemahiran pengelolaan

kelas akan menjadikan seorang pengajar memahami konsep kelas, prinsip

pengontrolan kelas dan prinsip disiplin dalam kelas. Seorang pengajar juga

akan menghargai pentingnya menciptakan suasana pembelajaran yang

kondusif. Dengan kemahiran pengelolaan kelas akan mendukung kemahiran

berkomunikasi, tanggung jawab kepada tugas-tugas sekolah dan peka terhadap

masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh peserta

didik.2

Melalui pengelolaan kelas yang baik dengan memperhatikan berbagai

indikator yang ada, maka akan dapat meningkatkan disiplin belajar siswa,

sebaliknya tanpa adanya metode pengajaran yang tepat, sarana yang memadai,

maka disiplin belajar siswa tidak akan tercipta. Maka yang menjadi persoalan

apakah guru pendidikan agama Islam mampu mengelola kelas dengan baik

untuk meningkatkan disiplin belajar siswa.

Proses belajar dan hasil belajar para siswa bukan saja ditentukan

oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar

ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar dan membimbing mereka.

Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar

yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelasnya,

sehingga belajar para siswa berada pada tingkat optimal.3 Guru adalah figur

dan sumber yang menempati posisi dan memegang peranan penting dalam

2Salfen Hasri, 2009, Sekolah Efektif dan Guru Efektif, Yokyakarta: Aditya Media,  h. 49
3 Oemar Hamalik, 2010, Pendidikan Guru: Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, Jakarta:

Bumi Aksara, h. 36



pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan,

figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan, terutama yang

menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah.4

Tugas dan profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih.

Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan

teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa.5 Syaiful Bahri Djamarah menyebutkan dalam salah

satu prinsip pengelolaan kelas yaitu pada penanaman disiplin diri. Tujuan

akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin

diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan dalam

mengendalikan diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Dalam mengelola kelas

guru harus disiplin dalam segala hal bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin

dalam segala hal. Dengan demikian pengelolaan kelas yang dilakukan oleh

guru akan turut mempengaruhi disiplin siswa dalam proses pembelajaran.6

Hubungan pengelolaan kelas dengan disiplin belajar siswa dapat

diketahui apabila dalam proses belajar mengajar dididik oleh guru yang

memiliki kemampuan sebagai pendidik, dilengkapi dengan sarana dan

prasarana belajar yang memadai, serta diajarkan dengan materi yang sesuai

dengan kurikulum, maka proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik,

karena guru yang mengajar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik pula

sehingga siswa dapat belajar dengan nyaman, tenang yang akhirnya akan

4 Syaiful Bahri Djamarah, 2005, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, Jakarta:
Rineka Cipta, h. 1

5 Ahmad Sabri, 2007, Belajar Mengajar, Jakarta: Ciputat Press, h. 66
6 Syaiful Bahri Djamarah, op.cit., h. 185



dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya bila guru mampu

mengelola kelas dengan baik, dengan penggunaan metode dan media yang

tepat saat mengajar, penguasaan materi yang baik serta mampu

mengendalikan situasi dan kondisi proses belajar mengajar, akan membuat

siswa dapat belajar dengan giat yang dengan sendirinya dapat meningkatkan

disiplin belajar siswa.

Seorang  guru mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak

didiknya. Tidak semua orang dapat menjadi guru yang baik dan profesional.

Karena untuk menjadi seorang guru yang baik dan profesional haruslah

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan agar dapat

melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin. Secara terperinci tugas guru

berpusat pada:

1. Mendidik dengan titik berat memberikan arah dan motivasi
pencapaian tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Memberi fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar
yang memadai.

3. Membantu perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap,
nilai-nilai dan penyesuaian diri. Demikianlah dalam proses
belajar mengajar guru tidak terbatas sebagai penyampai
informasi pengetahuan tetapi lebih dari itu, ia bertanggung
jawab akan keseluruhan perkembangan kepribadian siswa.7

Untuk menciptakan agar siswa mampu belajar dengan baik dan dapat

berpengaruh terhadap peningkatan disiplin belajar agama Islam siswa, maka

sangat ditentukan oleh pengelolaan kelas yang baik pula yang dikenal dengan

manajemen kelas. Adapun sistem pengelolaan kelas yang baik dapat

terlaksana apabila memiliki antara lain kondisi anak didik, kemampuan

7 Slameto, 2010, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta: Rineka
Cipta, h. 97



pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, dan materi pendidikan yang

diajarkan.

Sekolah Menengah Kejuruan Darel Hikmah merupakan salah satu

sekolah yang memiliki guru Pendidikan Agama Islam yang dapat dikatakan

professional. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan,

penulis menemukan beberapa gejala yang menunjukkan bahwa guru

Pendidikan Agama Islam belum dapat mengelola kelas dengan baik. Gejala-

gejala yang penulis maksud adalah sebagai berikut:

1. Ada guru yang belum dapat mengatur tempat duduk siswa dengan baik

2. Ada guru yang belum mengecek kehadiran siswa

3. Ada guru yang belum memberi penguatan kepada siswa saat belajar

4. Ada guru yang belum memperhatikan kebersihan dan keindahan kelas

5. Ada guru yang tidak cepat tanggap ketika siswa melamun saat proses

pembelajaran berlangsung

Sedangkan fenomena yang penulis lihat disiplin belajar siswa di

Sekolah Menengah Kejuruan Darel Hikmah cukup tinggi, hal ini dapat dilihat

dari proses pembelajaran diantaranya:

1. Siswa berpakaian rapi di dalam kelas

2. Siswa meminta izin kepada guru sebelum keluar kelas

3. Siswa tenang saat mengikuti proses pembelajaran

4. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu

5. Siswa tidak mengantuk saat proses pembelajaran berlangsung



6. Siswa menyediakan segala perlengkapan belajar

7. Siswa pulang saat jam pelajaran selesai

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, peneliti ingin melakukan

penelitian dengan judul: “PENGARUH PENGELOLAAN KELAS

TERHADAP DISIPLIN BELAJAR SISWA DI SEKOLAH MENENGAH

KEJURUAN DAREL HIKMAH PEKANBARU”.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian yang

penulis lakukan, maka penulis merasa perlu untuk memberi penjelasan

terhadap istilah-istilah yang terkait dengan penelitian yang penulis teliti yaitu

sebagai berikut :

1. Pengelolaan kelas

Pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk

menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas.8 Adapun

yang penulis maksudkan dengan pengelolaan kelas dalam penelitian ini

adalah kegiatan guru Sekolah Menengah Kejuruan Darel Hikmah

Pekanbaru dalam menciptakan dan mempertahankan ketertiban kelas

menurut pendapat siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Darel

Hikmah Pekanbaru.

2. Disiplin Belajar

8 Mudasir, 2011, Manajemen Kelas, Pekanbaru: Zanafa Publishing, h. 2



Disiplin belajar adalah suatu tata tertib yang dapat mengatur

tatanan kehidupan pribadi dan kelompok.9 Disiplin belajar yang penulis

maksudkan dalam penelitian ini adalah disiplin belajar siswa Sekolah

Menengah Kejuruan Darel Hikmah Pekanbaru di dalam kelas.

Kedisiplinan mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan

pendidikan. Berkualitas atau tidaknya belajar siswa sangat dipengaruhi

oleh faktor yang paling pokok yaitu kedisplinan.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, ada beberapa masalah

yang dapat diidentifikasi di antaranya yaitu:

a. Bagaimanakah kemampuan guru Sekolah Menengah Kejuruan Darel

Hikmah Pekanbaru dalam mengelola kelas?

b. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan guru

dalam mengelola kelas?

c. Bagaimanakah pendapat siswa tentang pengelolaan kelas yang

dilakukan oleh guru Sekolah Menengah Kejuruan Darel Hikmah

Pekanbaru?

d. Bagaimanakah disiplin belajar siswa Sekolah Menengah Kejuruan

Darel Hikmah Pekanbaru?

e. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar

siswa?

9 Syaiful Bahri Djamarah, 2002, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, Surabaya: Usaha
Nasional, h. 12



f. Apakah ada pengaruh yang signifikan pengelolaan kelas terhadap

disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Darel Hikmah

Pekanbaru?

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, terlihat bahwa banyaknya

masalah yang mengitari kajian ini. Maka penulis membatasi masalah

dengan memfokuskan penelitian pada pengaruh pengelolaan kelas

terhadap disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Darel

Hikmah Pekanbaru. Selain itu, siswa yang diteliti juga penulis batasi.

Hanya siswa kelas XI Sekolah Menengah Kejuruan Darel Hikmah

Pekanbaru tahun ajaran 2013/2014.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan, maka

penulis merumuskan masalah apakah ada pengaruh yang signifikan

pengelolaan kelas terhadap disiplin belajar siswa di Sekolah Menengah

Kejuruan Darel Hikmah Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis merumuskan

tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pengelolaan

kelas yang dilakukan guru terhadap disiplin belajar siswa di dalam kelas

di SMK Darel Hikmah Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian



Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan

kegunaan atau manfaat sebagai berikut :

a. Bagi guru mata pelajaran sebagai umpan balik terhadap kemampuan

pengelolaan kelas yang dimilikinya agar lebih ditingkatkan lagi

kemampuan tersebut untuk proses pembelajaran yang berorientasi pada

siswa.

b. Bagi kepala sekolah, yaitu sebagai masukan terhadap kemampuan

pengelolaan kelas yang dimiliki oleh seorang guru mata pelajaran

sehingga akan lebih ditingkatkan lagi pembinaan serta pengawasan

terhadap kinerja guru tersebut.

c. Penelitian ini merupakan salah satu usaha untuk memperdalam dan

memperluas ilmu pengetahuan penulis dan sebagai salah satu syarat

untuk memenuhi gelar S1.


