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ABSTRAK

MUSLIMATUL AINI (101630413). Analisis Pengelolaan Kelas Oleh Guru IPA Pada
Materi Biologi Di SMP Negeri 14 Pontianak. Dibawah bimbingan: NURI DEWI
MULDAYANTI, M.Pd. dan HERIANSYAH, M.Pd.

Penelitian ini merupakan Penelitian Deskriptif Kualitatif Murni yang dilakukan di
SMP Negeri 14 Pontianak. Pelaksanaan pengelolaan kelas yang dilaksanakan oleh
guru di  SMP Negeri  14 Pontianak sudah terlihat adanya usaha yang dilakukan oleh
guru, walaupun belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru IPA pada
materi Biologi di SMP Negeri 14 Pontianak yang dilaksanakan pada semester ganjil
tahun ajaran 2015/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan lembar
observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. Dari data yang terkumpul
kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi
fisik dalam kelas sudah memadai dengan baik untuk kegiatan pembelajaran seperti,
pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pembelajaran, serta penataan
keindahan dan kebersihan. Pengelolaan siswa yang dilakukan oleh guru di kelas
ditinjau dari menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan perhatian
kelompok, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, memberi teguran, memberi
penguatan, dan pengelolaan kelompok juga sangat baik. Dari hasil penelitian ini,
secara umum dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru
IPA sudah baik.

Kata Kunci: Pengelolaan kelas, Guru biologi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang besar peranannya dalam

pendidikan salah satunya pada mata pelajaran biologi, disamping itu juga belajar

biologi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Belajar biologi manusia

dapat mempelajari dirinya sendiri sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya,

serta akan membangkitkan rasa sayang pada makhluk hidup, rasa peduli pada

lingkungan hidup, serta dapat mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui

penelitian dan percobaan. Di sekolah belajar biologi mengikuti kurikulum yang

telah ditetapkan.

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) merupakan ilmu yang besar peranannya dalam

pendidikan salah satunya pada mata pelajaran biologi, disamping itu juga belajar

biologi sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Belajar biologi manusia

dapat mempelajari dirinya sendiri sebagai makhluk hidup dengan lingkungannya,

serta akan membangkitkan rasa sayang pada makhluk hidup, rasa peduli pada

lingkungan hidup, serta dapat mengembangkan cara berfikir ilmiah melalui

penelitian dan percobaan. Di sekolah belajar biologi mengikuti kurikulum yang

telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang mempengaruhi dalam pembelajaran IPA salah satunya

adalah guru, karena guru sebagai perencana kegiatan pembelajaran harus

bertanggung jawab penuh terhadap terlaksananya proses pembelajaran. Guru

harus mampu mengatasi masalah yang terjadi dikelasnya supaya tercipta kelas

yang kondusif sehingga proses pembelajaran menjadi efektif dan tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Guru sebagai tenaga pendidik mempunyai tanggung

jawab bukan hanya mengajar tetapi juga mengawasi, membimbing, serta

mengarahkan siswanya, dalam hal ini guru memiliki tanggung jawab yang sangat

besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah.
1
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Upaya tercapainya keberhasilan tujuan pembelajaran diperlukan keterampilan

guru dalam mengelola kelas agar proses pembelajaran memungkinkan siswa

untuk belajar seperti yang dijelaskan oleh Syambasril (2011: 84) mengelola kelas

sangat erat hubungannya dengan penyediaan kondisi yang menguntungkan bagi

siswa untuk belajar. Kegiatan mengelola kelas terjadi bersamaan dengan kegiatan

mengelola pengajaran. Kegiatan ini menunjukkan bahwa guru perlu menciptakan

suasana belajar yang baik. Suatu kegiatan mengelola kelas yang penuh

kedisiplinan yang efektif akan melibatkan guru dan siswa dalam kegiatan belajar

mengajar yang serius dan bebas dari gangguan.

Menurut Hasibuan dkk, (2009: 58) keterampilan dasar mengajar salah satunya

adalah keterampilan mengelola kelas yang merupakan masalah tingkah laku yang

komplek, seorang guru dalam mengelola kelas dituntut untuk mengatur siswa

karena masalah yang bersumber dari siswa dapat menjadi masalah individual atau

masalah kelompok. Masalah yang timbul dalam mengatur siswa biasanya suka

membuat ulah di kelas sehingga proses belajar mengajar kurang efektif. Dengan

demikian pengelolaan siswa yang dilakukan oleh guru bertujuan agar terciptanya

suasana kondusif ini dapat dilakukan dengan menunjukkan sifat tanggap,

membagi perhatian, memusatkan perhatian kelompok, memberi petunjuk yang

jelas, memberi teguran, memberi penguatan, pengelolaan kelompok serta

menentukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah.

Selain pengelolaan kelas guru juga dituntut untuk mengelola tempat

berlangsungnya kegiatan belajar mengajar misalnya seorang guru yang mengatur

atau menghias ruang kelas, mengatur tempat duduk siswa, memperhatikan

penerangan kelas dan menyusun barang-barang lainnya sedemikian rupa dapat

menimbulkan rasa senang guru yang mengajar maupun bagi siswa yang belajar.

Apabila guru kurang mampu mengelola kelasnya dengan baik maka proses

pembelajaran akan terganggu dan tujuan pembelajaran tidak akan tercapai, karena

tidak terciptanya pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar sehingga

tingkat penguasaan siswa akan rendah.
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Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis berturut-turut pada

tanggal 12-15 Januari 2015 kelas VIII C di SMP Negeri 14 Pontianak pada saat

kegiatan belajar mengajar berlangsung sudah terlihat adanya usaha yang

dilakukan oleh guru,walaupun belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih

banyak siswa yang kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran IPA pada

materi biologi sehingga kondisi kelas kurang kondusif dan pembelajaran yang

dilakukan kurang efektif.

Masalah yang dihadapi yaitu kondisi proses pembelajaran di kelas kurang

efektif seperti ada beberapa siswa sibuk dengan aktifitasnya sendiri, tidak

menyimak, tidak memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi, bicara

dengan teman sebangku dan malahan ada yang masih di kantin saat mata

pelajaran berlangsung, bahkan membuat suasana kelas menjadi ribut. Hal ini tentu

akan mengakibatkan sulitnya guru dalam mengelola kelas dan membagi perhatian

seluruh siswa sehingga proses pembelajaran menjadi tidak efektif dan efesien.

Selain itu, ketika menyampaikan materi guru kurang menegur siswa yang

dianggap mengganggu terutama siswa yang duduk di belakang, hal ini

menyebabkan siswa lain ikut terpengaruh dan menyebabkan kurang konsentrasi

dalam belajar. Agar terciptanya pembelajaran yang kondusif guru harus mampu

mengelola kelasnya dengan baik supaya terciptanya pembelajaran yang efektif

dan efesien sehingga mampu memperoleh hasil belajar yang maksimal, karena

pengelolaan kelas yang baik merupakan prasyarat mutlak bagi terjadinya proses

pembelajaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik

melakukan penelitian dalam pembelajaran IPA dengan judul penelitian “Analisis

Pengelolaan Kelas Oleh Guru IPA Pada Materi Biologi di SMP Negeri 14

Pontianak”.

B. Fokus Penelitian
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah

yang diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan guru dalam pengelolaan kelas pada materi Biologi di

SMP Negeri 14 Pontianak ?

2. Bagaimana pelaksanaan guru dalam mengelola kelas pada materi Biologi di

SMP Negeri 14 Pontianak ?

3. Apakah ada hambatan guru dalam mengelola kelas pada materi Biologi di

SMP Negeri 14 Pontianak ?

4. Bagaimana guru mengatasi hambatan dalam pengelolaan kelas pada materi

Biologi di SMP Negeri 14 Pontianak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan guru dalam pengelolaan kelas pada materi Biologi di SMP

Negeri 14 Pontianak

2. Pelaksanaan guru dalam mengelola kelas pada materi Biologi di SMP Negeri

14 Pontianak

3. Hambatan guru dalam mengelola kelas pada materi Biologi di SMP Negeri 14

Pontianak

4. Bagaimana guru mengatasi hambatan dalam pengelolaan kelas pada materi

Biologi di SMP Negeri 14 Pontianak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini bersifat teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau

masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini juga

diharapkan dapat dijadikan bahan referensi terkait dengan pengelolaan kelas

yang dilakukan oleh guru.
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2. Manfaat Praktis

1. Bagi Guru, sebagai bahan informasi dan masukan bagi setiap guru agar

dapat melaksanakan pengelolaan kelas dengan baik, dalam upaya

meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi siswa, diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar siswa dan

meningkatkan kreatifitas dan aktifitas siswa dalam belajar.

3. Bagi peneliti

a. Untuk menambah wawasan,  pengetahuan penulis tentang pengelolaan

kelas yang dilakukan oleh guru dan sebagai bahan untuk

meningkatkan proses pembelajaran dikelas dengan menerapkan

konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan pengelolaan kelas

sehingga tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien.

b. Merupakan kontribusi penulis sebagai calon pengajar agar mengetahui

permasalahan umum yang terjadi khususnya menyangkut pengelolaan

kelas sehingga dapat memungkinkan bagi penulis untuk dapat

mengelola kelas dengan baik.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pemahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang

digunakan dalam penulisan ini, maka perlu dikemukakan definisi operasional

yang akan diteliti. Adapun definisi operasional yang akan digunakan dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan,

dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab,

penyebab sebenarnya, dan sebagainya). Analisis dalam penelitian ini adalah

penyelidikan terhadap pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru IPA.

2. Pengelolaan Kelas
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Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal

yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan mencapai tujuan.

Sedangkan kelas dalam arti umum menunjukkan kepada pengertian

sekelompok siswa yang ada  pada waktu yang sama menerima pelajaran dari

guru yang sama pula. Dengan demikian, maksud pengelolaan kelas adalah

mengacu pada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan

siswa dalam kelas tersebut dapat belajar dengan efektif.

Adapun aspek-aspek pengelolaan kelas di antaranya adalah pengelolaan

siswa dan pengelolaan fisik. Pengelolaan siswa yang dilakukan oleh guru

seperti menunjukkan sikap tanggap, membagi perhatian, memusatkan

perhatian kelompok, memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, memberi teguran,

memberi penguatan, dan pengelolaan kelompok. Sedangkan pengelolaan fisik

seperti mengatur tempat duduk, mengatur alat-alat pembelajaran serta

penataan keindahan dan kebersihan kelas (Sri Anitah W, dkk, 2010: 837).
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