
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebuah sistem pendidikan dapat dikatakan berkualitas apabila proses pembelajarannya  

berlangsung menarik dan menantang bagi peserta didik. Proses yang demikian memampukan 

peserta didik dapat mempelajari  sebanyak mungkin hal lewat proses belajar yang diberikan. 

Sistem pendidikan yang berkualitas di semua jenjang akan menghasilkan generasi penerus atau 

sumber daya manusia yang berkualitas  sehingga  dapat meningkatkan kualitas kehidupan suatu 

bangsa.  

Terdapat begitu banyak faktor yang menentukan kualitas suatu proses pembelajaran. Salah 

satu faktor terpentingnya adalah lingkungan belajar. Dalam dunia pendidikan, telah diakui 

pernyataan bahwa selain orang tua dan guru, lingkungan adalah guru ketiga bagi peserta didik 

(Kemdikbud, 2015). Lingkungan belajar yang paling utama bagi peserta didik adalah ruang 

kelas. Pembentukan dan pengelolaan kelas yang berkualitas akan menghasilkan proses 

pembelajaran yang berkualitas pula. Lingkungan belajar atau kelas yang mengundang, 

mendorong dan membantu anak bereksplorasiss, bereksperimen, memanipulasi benda dan alat 

main secara bermakna, menyenangkan, dan menantang kemampuan berpikir mereka membuat 

kegiatan pembelajaran menjadi semakin menyenangkan. 

Kelas merupakan segmen sosial dari kehidupan sekolah secara keseluruhan. Gairah proses 

belajar dan semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi, amat tergantung pada pembiasaan 

sehari hari atas kehidupan yang terjadi antara guru dan para anak didiknya di dalam kelas. Oleh 

karena itu manajemen atau pengelolaan kelas merupakan hal utama dalam menunjang 



terciptanya proses belajar yang menyenangkan dan pencapaian prestasi belajar yang tinggi itu 

(Permana, 2001) 

Menurut  Permana (2001) ada beberapa pengertian dari pengelolaan kelas yaitu, (1) 

seperangkat kegiatan guru untuk menciptkan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas, (2) 

seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan siswa, (3) seperangkat kegiatan 

guru untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan dan mengurangi atau 

meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan, (4) seperangkat kegiatan guru untuk 

mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan hubungan social emosional yang positif, 

(5) seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang 

efektif. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan seperangkat 

kegiatan guru untuk menciptakan, mengembangkan, maupun meningkatkan proses pembelajaran 

yang berkualitas karena dapat berjalan secara tertib, melibatkan semua peserta didik baik pada 

dimensi afektif, kognitif, kinestik maupun sosialnya. 

Rumusan pengertian pengelolaan kelas di atas menunjukkan betapa penting peran seorang 

guru dalam mengelola pelaksanaan kelas. Bahkan dapat dikatakan bahwa seorang guru 

merupakan pusat dari konsep pengelolaan kelas. Seorang guru harus memiliki perencanaan 

dalam mengelola sebuah kelas, selain mengelola seorang guru juga harus menjadi motivator 

untuk anak. Oleh karena itu pelaksanaan pengelolaan kelas sangat penting karena ini 

mempengaruhi keinginan anak dalam mengikuti pembelajaran yang di berikan. Dengan 

pengelolaan kelas yang baik maka pembelajaran yang diterima anak pun lebih menyenangkan. 

Anak-anak dapat bereksplorasi dan bereksperimen dengan lingkungannya.  

Seorang guru yang kreatif akan menciptakan penataan lingkungan kelas yang sangat 

mendukung pembelajaran untuk anak usia dini. Menurut Pedoman Perencanaan Pengelolaan 



Kelas Pendidikan Anak Usia Dini (2005), ada beberapa prinsip penataan lingkungan kelas antara 

lain: membuat anak merasa nyaman, mendorong dan mendukung anak untuk bereksplorasi 

dengan lingkungannya, mendidik sesuai tahapan perkembangan anak, memperhatikan 

karateristik anak,  kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain dan budaya 

setempat; serta mengembangkan kemandirian dan mengembangkan kepercayaan diri anak. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Prarsiwi ( 2012) Pengaturan ruangan kelas merupakan usaha yang 

diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta 

dapat memotivasi murid untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Dengan demikian 

pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar 

secara sistematis. Usaha sadar itu mengarahkan pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana 

dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, pewujudan situasi/kondisi proses belajar mengajar dan 

pengaturan waktu sehingga pemebelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat 

dicapai. Dikaitkan dengan pembelajaran anak usia dini yang memiliki karakteristik yang 

spesifik, maka pengelolaan ruangan kelas harus mampu mendukung pembelajaran anak usia dini. 

Pengaturan tempat duduk secara berkelompok tersebut dimaksudkan agar anak dapat mendorong 

munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku yang tidak 

diharapkan; mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas 

yang positif; dan untuk menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang efektif.  

Meskipun telah diketahui bahwa penataan kelas atau lingkungan belajar memberikan dampak 

positif dalam proses perkembangan pribadi dan pembelajaran anak, namun masih dijumpai 

sekolah-sekolah yang belum menjadikan penataan kelas sebagai suatu hal yang penting untuk 

diperhatikan. Sekolah-sekolah yang kurang memperhatikan penataan lingkungan belajar 

biasanya memiliki proses pembelajaran yang tidak optimal karena beberapa aspek pembelajaran 



tidak dilibatkan atau diberdayakan. Misalnya, sekalipun sebuah sekolah telah memiliki sarana 

dan prasarana pembelajaran yang lengkap akan kesulitan membuat para muridnya merasa 

nyaman berada di sekolah jika para guru tidak memperhatikan latar belakang keluarga dan 

lingkungan tempat bermain setiap muridnya yang berasal dari keluarga dengan kedua orang tua 

sama-sama bekerja sangat sibuk. Segala fasilitas tersebut seakan tidak berguna bagi anak-anak 

yang berasal dari lingkungan yang tidak kondusif tersebut.  

Hasil pengamatan penulis, guru KB/TK Xaverius Marsudirini 78 lebih sering menggunakan 

pembelajaran secara klasikal kendati pun memiliki potensi ruang-ruang kelas dan pembelajaran 

yang dilakukan selalu menggunakan paper dan pensil. Pembelajaran melalui paper dan pensil 

dan klasikal tidak selalu bermasalah untuk anak usia dini, hanya saja pembelajaran paper dan 

pensil kurang sesuai dengan karateristik pembelajaran anak usia dini yaitu, berorientasi pada 

kebutuhan anak, belajar melalui bermain, dan menggunakan lingkungan yang kondusif. Kegiatan 

pembelajaran pada anak usia dini merupakan pengembangan kurikulum secara konkrit berupa 

rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain.  

 Selain itu,  di lembaga ini pembelajaran di dalam kelas lebih berpusat kepada guru daripada 

peserta didiknya. Padahal sekolah ini sudah menggunakan kurikulum 2013. Dikurikulum 2013 

sudah diatur tentang penataan lingkungan kelas, ruang belajar (outdoor), pemilihan furniture dan 

pengorganisasian belajar. Di kurikulum 2013 sudah dijelaskan kualitas penataan lingkungan 

belajar untuk anak usia dini yaitu untuk mempersiapkan lingkungan fisik yang aman, nyaman, 

menarik dan didesain sesuai perencanaan sehingga mendorong anak untuk mengoptimalkan 

perkembangannya, mendukung anak untuk mandiiri, bersosialisasi dan dapat menyelesaikan 

masalah. Pengelolaan  kelas tidak hanya pengaturan kelas, fasilitas fisik dan rutinitas. 

Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi 



kelas. Sementara itu, sarana dan prasarana yang ada di KB/TK  Xaverius Marsudirini 78 Salatiga 

yaitu ruang belajar (kelas), kantor, uks, dapur, toilet, ruang komputer, aula, ruang tamu, dan 

lainnya. Setiap ruang dilengkapi dengan furniture.  

Penelitian ini relevan dengan hasil penelitian  Permana (2001) yang meneliti tentang 

“pengelolaan kelas dalam rangka proses belajar mengajar.” Hasil penelitiannya mengatakan 

pelaksanaan pengelolaan kelas itu sangat penting dan lingkungan kelas sepatutnya dapat di 

eksplorasi anak secara efektif. Penelitian relevan yang kedua dari   Aunur  (2009) yang meneliti 

tentang “pengelolaan kelas.” Hasil penelitiannya menyatakan pengelolaan kelas merupakan 

sebuah upaya yang real untuk mewujudkan suatu kondisi proses atau kegiatan belajar mengajar 

yang efektif. Melalui pengelolaan kelas yang baik diharapkan dapat mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran, di mana proses tersebut memberikan pengaruh positif yang secara langsung 

menunjang terselenggaranya proses belajar mengajar di kelas.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian yaitu:   

Bagaimana implementasi pengelolaan kelas di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 Salatiga 

dengan standar pengelolaan kelas kurikulum 2013?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah:  



Untuk mengetahui implementasi pengelolaan kelas di KB/TK Xaverius Marsudirini 78 Salatiga 

dengan standar pengelolaan kelas kurikulum 2013.  

 

D. Manfaat  Penelitian  

Manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberikan sumbangan berupa ide atau gagasan terhadap  pengembangan ilmu 

dalam dunia pendidikan, khususnya menyangkut kajian tentang pengelolaan kelas di jenjang 

KB/ TK sesuai standar Kurikulum 2013  dalam konteks sebuah lembaga tertentu dengan 

karakteristik peserta didik tertentu.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti, kajian implementasi pengelolaan kelas di jenjang KB/TK ini dapat 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti untuk merancang, menyusun dan 

melaksanaan perencanaan pengelolaan kelas yang sesuai standar Kurikulum 2013 untuk 

menciptakan dan mengembangkan suatu lingkungan dan proses pembelajaran yang 

berkualitas dalam sebuah lembaga pendidikan.  

b. Bagi sekolah hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran 

dan menjadikan bahan pertimbangan untuk membantu pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan pengelolaan kelas yang sesuai dengan standar Kurikulum 2013.  

  


