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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara 

(Undang-Undang RI nomor 20 th. 2003 Bab I pasal I). Hal ini sesuai dengan 

fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam UU no. 

20 tahun. 2003 BAB II pasal 3 yang berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdasakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.” 

 

Berdasarkan rumusan UU di atas masyarakat semakin menyadari 

betapa pentingnya pendidikan, namun yang lebih penting adalah bagaimana 

pendidikan itu disampaikan, jika materi disampaikan dengan cara yang tepat 

dan benar maka cita-cita pendidikan akan tercapai. Dalam hal ini maka yang 

paling bertanggung jawab adalah guru sebagai agen perubahan dalam 

pendidikan, tak terkecuali guru Pendidikan Agama Islam (PAI) karena untuk 

membentuk mausia yang berkualitas, maka harus didukung dengan guru yang 

berkualitas pula.  
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Singgih, dkk dalam Sulaiman (2013: 432) menjelaskan bahwa untuk 

mencapai pendidikan yang berkualitas tinggi, tentunya harus disertai dengan 

berbagai elemen pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu sudarwan 

(2002) menjelaskan salah satu aspek pendukung yang mengarah pada kulaitas 

pendidikan yang tinggi, yaitu dengan adanya manajemen kelas dan 

ketrampilan manajemen kelas yang harus dikuasai oleh guru. Kelas yang 

kondusif merupakan tempat yang layak dan nyaman untuk proses belajar 

mengajar. 

Guru memiliki peran yang sangat penting, karena seorang guru 

merupakan salah satu faktor penentu dalam menunjang keberhasilan 

pembelajaran. Guru merupakan sumber daya manusia yang berada di front 

paling depan saat terjadinya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru 

hendaknya memiliki kompetensi yang kompeten baik dari segi paedagogik, 

sosial, maupun personal untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif 

(Supradyani, dkk, 2013: 2). Hal lain lagi yang sangat mendukung terjadinya 

proses pembelajaran yang efektif adalah manajemen kelas atau pengelolaan 

kelas dimana guru harus mampu membangun atau menciptakan suasana 

belajar yang kondusif dan menyenangkan demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Untuk mewujudkan kesuksesan atau keberhasilan tujuan pendidikan 

seorang guru harus mampu membangun manajeman kelas karena manajemen 

kelas merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh guru untuk 

membawa kelas agar lebih hangat, tertantang, dan kondusif (Sulaiman, 2013: 
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434). Tidak terkecuali dalam proses pembelajaran Al-Islam. Terlebih lagi 

pembelajaran Al-Islam merupakan pembelajaran yang sangat penting dalam 

membentuk karakter peserta didik yang berakhlak mulia, sehingga seorang 

guru dituntut untuk  bisa membangun manajemen kelas yang baik agar tujuan 

pembelajaran Al-Islam dapat tercapai secara optimal.   

Hampir seluruh hasil survei mengenai keefektifan guru (teacher 

effectiveness) melaporkan bahwa ketrampilan manajemen kelas 

(classroom manangement skills) menduduki posisi primer urgensinya 

dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran (teaching 

success), yang hal ini diukur dari efektivitas proses belajar siswa atau 

peringkat yang dicapainya. Degan demikian, ketrampilan manajemen 

kelas sangat krusial dan fundamental dalam mendukung proses 

pembelajaran (Danim dan Danim, 2013: 116).    

  

Berdasakan hasil survei di atas menunjukan bahwa guru yang hebat 

adalah guru yang memliki kompetensi dan ilmu yang diperlukan dalam 

proses pembelajaran. Karena seorang guru akan mentrasfer ilmu yang 

dimilikinya kepada peserta didik, dalam hal ini seorang guru harus memiliki 

kompetensi dalam mengelola semua sumber daya kelas, seperti ruang kelas, 

fasilitas pembelajaran, suasana kelas, siswa, dan interaksi sinerginya. 

Disinilah esesnsi  bahwa guru harus kompeten di bidang manajemen kelas 

atau lebih luas lagi disebut sebagai manajemen pembelajaran (Danim dan 

Danim, 2013: 66) 

Guru yang baik akan sangat memperhatikan pentingnya manajeman 

kelas, berusaha  untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal, serta selalu berusaha mengembalikan perilaku-perilaku yang mulai 

menggangu suasana kelas saat pembelajaran berlangsung. Menurut 

Supradyani, dkk (2013: 2) Pengelolaan (manajemen) kelas tidak hanya  
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berupa pengaturan kelas, fasilitas fisik, dan rutinitas.Kegiatan pengelolaan 

kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan 

kondisi kelas. Sehingga proses belajar mengajar dapat belangsung secara 

efektif dan efisien. 

Manajemen kelas menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan 

karena dari hari ke hari bahkan dari waktu ke waktu tingkah laku dan 

perbuatan siswa selalu berubah. Hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan 

tenang, tatapi besok belum tentu, kemarin terjadi persaingan yang sehat 

dalam kelompok, sebaliknya dimasa mendatang boleh jadi persaingan itu 

kurang sehat. Kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap, 

mental, dan emosiaonal siswa. Oleh karena itu manajemen kelas menjadi hal 

yang harus diperhatikan dan dikuasi oleh semua guru dan calon guru untuk 

meningkatkan proses pembelajaran yang efektif. (Supradyani, dkk, 2013: 3). 

Mengendalikan suasana kelas agar tetap kondusif bukanlah 

merupakan hal yang mudah, kerena di dalam kelas terdapat berbagai macam 

peserta didik yang memiliki kerakteristik yang berbeda. Karakteristik tersebut 

yang cenderung membuat suasana pembelajaran menjadai tidak kondusif. 

Kegiatan di dalam kelas dimonitor, dicatat, dan kemudian dievaluasi agar 

dapat dideteksi apa yang kurang serta dapat direnungkan kira-kira apa yang 

perlu diperbaiki. Pengendalian merupakan proses untuk memastikan bahwa 

aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan (Karwati dan 

Prinsa, 2014: 22). 
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Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Purwokerto merupakan 

suatu lembaga pendidikan yang memiliki peserta didik dengan kakter 

berbeda-beda, karakter tersebut cenderung mengarah kepada sikap dan 

perilaku yang tidak di inginkan terjadi di dalam kelas. Hal inilah yang 

menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya hasil  belajar  peserta didik dan 

ketidak efektifan proses pembelajaran. Dalam hal ini guru harus 

memperhatikan sikap dan tingkah laku yang masih perlu untuk dikontrol 

melalui pelaksanaan manajemen kelas yang tepat dalam proses pembelajaran. 

 Maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pelaksanaan 

manajemen kelas yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas 

pembelajaran Al-Islam di MTs Muhammadiyah Purwokerto serta faktor apa 

saja yang menjadi fator penghambat manajemen kelas dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajaran Al-Islam. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang di jelaskan di atas, maka fokus 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pelaksanaan manajeman kelas dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajaran Al-Islam di MTs Muhammadiyah Purwokerto  ? 

2. Apa saja faktor penghambat manajemen kelas dalam menigkatkan 

efektivitas pembelajaran Al-Islam di MTs Muhammadiyah Purwokerto ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan manajeman kelas dalam 

proses pembelajaran Al-Islam di MTs Muhammadiyah Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat manajeman kelas dalam 

meningkatkan efektifitas pembelajaran Al-Islam di MTs Muhammadiyah 

Purwokerto.  

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

a. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. 

b. Bagi pengembangan keilmuan, penelitian ini untuk menambahkan 

pengetahuan dan wawasan pengembangan ilmu dalam teoritis 

tantang pelaksanaan manajeman kelas dalam meningkatkan 

efektivitas pembelajaran.  

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan masukan kepada pihak sekolah dan guru-guru 

khususnya guru Al-Islam di MTs Muhammadiyah Purwokert, guru-

guru lainnya serta para calon guru tentang pentingnya manajemen 

kelas.  
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b. Memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang manajemen kelas 

serta memperkaya wawasan keilmuan tentang manajeman kelas 

khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. 

c. Memperkaya wawasan dan keilmuan khususnya pada bidang mata 

pelajaran pendidikan agama islam.  
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