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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tugas seorang guru dalam proses mengajar bukan hanya 

menyampaikan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam sebuah mata 

pelajaran, tetapi juga bagaimana mengembangkan pembelajaran agar 

berlangsung menyenangkan, suasana kelas yang mengasyikkan, dari aspek 

penataan fisik maupun penataan tempat duduk siswa, menjadi tugas guru 

yang tidak bisa dikesampingkan dalam konteks pendidikan kontemporer. 

Saat ini masih mudah dijumpai guru yang mengajar dengan pola 

lama, yaitu guru mendikte, menerangkan pelajaran di depan siswa, menulis 

di papan tulis, memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan LKS 

(lembar kerja siswa) dan pada periode tertentu menggelar ulangan sebagai 

evaluasi pembelajaran. Padahal, semestinya peran guru dapat dilihat sebagai 

peran membantu subjek didik bagaimana belajar mandiri sehingga ia akan 

menjadi orang dewasa yang mandiri dalam lingkungan yang berubah 

(Knight, 2007: 152).  

Dalam aspek penataan ruang pun, ruang kelas yang ada di Indonesia 

mayoritas berbentuk segi empat, dengan model penataan meja kursi yang 

berderet dan berjajar. Model penataan meja seperti ini tidak memungkinkan 

guru untuk melihat semua anak didik, karena siswa yang duduk di belakang 

akan tertutupi oleh siswa yang ada di depannya. Skinner menyarankan untuk 

revisi menyeluruh terhadap praktik-praktik ruang kelas. Guru harus mulai 
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menetapkan sebuah lingkungan yang menyenangkan dengan menggeser 

rangsangan yang tidak menyenangkan yang mungkin memperumit belajar 

(Knigth, 2007: 199-200). Akibat penataan kelas yang demikian adalah anak-

anak yang duduk di belakang cenderung kurang memperhatikan pelajaran. 

Mereka asyik bermain, bercanda dengan teman sebangku, dan bahkan ada 

yang sampai tertidur. Hal ini tentu menjadi fenomena yang memprihatinkan 

kita bersama, terutama bagi kalangan pendidik. 

Di Madrasah Diniyyah (MI) atau SD, satu orang guru mengampu satu 

kelas. Tentu bagi siswa berpeluang untuk memiliki rasa bosan karena 

menghadapi guru yang sama selama satu minggu. Demikian juga dengan 

guru kelas, dapat saja merasa bosan karena menghadapi siswa yang sama. 

Sikap merasa bosan ini akan menjadi penyebab tidak maksimalnya 

pembelajaran, sehingga prestasi belajar siswa pun stagnan atau bahkan 

cenderung rendah.  

MI Negeri di Kendal pun demikian, yaitu guru kelas mengajar semua 

pelajaran. Tapi karena jumlah guru yang banyak, madrasah membuat 

kebijakan bahwa untuk rumpun pelajaran Pendidikan Agama Islam, seperti 

Akidah Akhlak, Al-Qur’an Hadits, Fikih, dan Sejarah Kebudayaan Islam 

(SKI) diampu oleh guru mapel.  

Untuk mensiasati agar tidak merasa bosan, pengelolaan kelas menjadi 

strategi agar proses pembelajaran lebih bervariasi. Guru dalam proses 

pembelajaran dituntut untuk kreatif ketika merancang dan melaksanakan 

pembelajaran. Kreativitas tersebut termanifestasikan dalam pengelolaan 
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kelas, agar interaksi guru dan murid berlangsung menyenangkan dan 

menghasilkan output yang maksimal. 

Kompetensi seorang pendidik paling utama adalah kompetensi budi 

pekerti. Pendidik utama dalam Islam adalah Rasulullah SAW, yang 

memiliki budi pekerti luhur sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT 

dalam surat Al-Ahzab ayat 21 sebagai berikut:  

                            

          

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri 

teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah (QS. 

Al-Ahzab: 21) 

 

Kriteria seorang pendidik sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas 

adalah menjadi suri tauladan. Guru dituntut untuk menjadi contoh yang baik 

di mana perilakunya dan akhlaknya akan ditiru oleh murid-muridnya. 

Karena guru merupakan pendidik yang memiliki peran sebagaimana Nabi 

Muhammad Saw. mendidik umatnya.   

Peran sebagai pendidik selain dengan menjadi suri tauladan bagi 

peserta didik adalah pandai berbicara. Pengetahuan disampaikan oleh guru 

kepada siswa melalui komunikasi dengan lisan. Guru yang tidak pandai 

bicara akan kesulitan untuk menyampaikan kebenaran kepada siswanya. 

Kesalahan berbicara akan berpotensi memunculkan kesalahpahaman siswa-

siswa. Perintah untuk pandai berbicara ini termaktub dalam al-Qur’an surat 

Ar-Rahman sebagai berikut ini:  
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Artinya: 1. (tuhan) yang Maha pemurah, 2. yang telah mengajarkan 

Al Quran. 3. Dia menciptakan manusia. 4. mengajarnya pandai 

berbicara. (QS. Ar-Rahman: 1-4) 

 

Kriteria seorang pendidik juga berhubungan dengan kesadaran bahwa 

pendidik tidak mengetahui semua hal. Bertanya apa yang tidak diketahui 

tidak hanya wajib dilakukan oleh siswa, melainkan juga perlu dilakukan 

oleh seorang guru. Jika seorang guru tidak bisa menjawab pertanyaan 

siswanya, lebih baik guru tersebut bertanya pada orang yang lebih ahli. Hal 

tentu disertai dengan pemahaman pada murid bahwa guru tidak bisa 

menjawab dan akan mencari informasi pada pihak yang lebih tahu. Perintah 

untuk bertanya pada orang yang lebih ahli ini dijelaskan dalam al-Qur’an 

surat An-Nahl ayat 43-44 sebagai berikut: 

 

                          

                          

             

Artinya: (43) dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-

orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka 

bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu 

tidak mengetahui, 44. keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-

kitab. dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu 

menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada 

mereka dan supaya mereka memikirkan. 
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Surat An-Najm ayat 5-10 sebagai berikut: 

                                 

                            

      

Artinya: yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat. 6. 

yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) Menampakkan diri 

dengan rupa yang asli. 7. sedang Dia berada di ufuk yang tinggi. 8. 

kemudian Dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi. 9. Maka jadilah 

Dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau 

lebih dekat (lagi). 10. lalu Dia menyampaikan kepada hambaNya 

(Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. 

 

Kompetensi guru terintegrasi dengan kreativitas guru yang 

termanifestasikan dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang baik 

akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik pula. Sayangnya, 

pengelolaan kelas yang baik tidak selamanya dapat dipertahankan karena 

disebabkan oleh gangguan pada kondisi tertentu (Helmi, 2013). Karena 

harus diakui, ketika guru harus mencari ide bagaimana mengubah 

pengelolaan kelas selama periode tertentu, cukup menyita energi. Apalagi 

ketika guru juga merangkap jabatan admistratif di sekolah, seperti waka 

kurikulum, waka kesiswaan, atau menjadi ketua panitia dalam even-even 

tertentu di sekolah. 

Kenyataan yang ada MI Negeri di Kendal dari hasil pengamatan 

awal peneliti, rata-rata siswa kurang termotivasi dalam belajar akibat 

lemahnya strategi yang diterapkan guru Pendidikan Agama Islam. 
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Tragisnya, siswa justru menganggap remeh pelajaran tersebut karena 

dianggap tidak sulit dan selalu diperaktekkan dalam kehidupan sehari-hari.   

Peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kreativitas guru menjadi 

cara untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk itu judul penelitian 

dalam Tesis ini adalah: Kompetensi Dan Kreativitas Guru Dalam 

Pengelolaan Kelas Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa MI Negeri 

Di Kendal.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kompetensi dan kreativitas guru dalam pengelolaan kelas 

untuk meningkatkan prestasi belajar siswa MI Negeri di Kendal ?  

2. Bagaimana hambatan dan pendukung kompetensi dan kreativitas guru 

dalam pengelolaan kelas  untuk meningkatkan prestasi belajar siswa   

MI Negeri di Kendal?  

3. Bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan dan pendukung 

kompetensi dan kreativitas guru dalam pengelolaan kelas untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa MI Negeri di Kendal?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan kompetensi dan kreativitas guru dalam 

pengelolaan kelas MI Negeri di Kendal.  



7 
 

 

b. Untuk mendeskripsikan hambatan dan tantangan kompetensi dan 

kreativitas guru dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan 

prestasi belajar siswa MI Negeri di Kendal. 

c. Untuk menganalisis solusi yang dilakukan untuk mengatasi 

hambatan dan tantangan kompetensi dan kreativitas guru dalam 

pengelolaan kelas untuk meningkatkan prestasi belajar siswa MI 

Negeri di Kendal. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoretis 

Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 

tentang pengelolaan kelas, khususnya pendidikan tingkat dasar, di 

SD maupun MI.  

b. Secara praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini menambah pengetahuan tentang kreativitas di 

pendidikan dasar.   

2) Bagi Madrasah 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan berharga 

tentang pemikiran mengenai kreativitas dan pengelolaan kelas.  

3) Bagi Program Pascasarjana Universitas Wahid Hasyim 

Penelitian ini diharapkan menambah khazanah keilmuan 

pendidikan dasar Program Pascasarjana Universitas Wahid 
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Hasyim, dan menjadi bahan kajian untuk menyempurnakan 

penelitian bertema sama di masa mendatang.  

D. Kajian Pustaka 

Tema tentang kreativitas guru, pengelolaan kelas, dan prestasi belajar 

siswa, khususnya di pendidikan dasar merupakan kajian yang tidak akan 

pernah habis digali. Hal ini disebabkan perubahan paradigma tentang 

pendidikan dan pengajaran, perkembangan metode belajar, dan tawaran 

penataan kelas yang semakin bervariasi. Sejauh penelusuran penulis, 

penelitian terdahulu yang ada sesuai dengan tema penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian Herman Helmi yang berjudul Kompetensi Guru Pendidikan 

Agama Islam dalam Mendesain Pembelajaran (Studi Kasus di MTs 

Salafiyah Syafi’iyah Proto Kecamatan Kedungwuni Kabupaten 

Pekalongan). Penelitian ini adalah tentang penelitian kualitatif dengan 

satu variabel, yaitu kompetensi guru Pendidikan Agama Islam dalam 

kaitannya dengan strategi mendesain pembelajaran di siswa tingkat 

MTs. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum guru 

Pendidikan Agama Islam di MTs Salafiyah Syafi’iyah Proto Kecamatan 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan telah memenuhi standar 

kompetensi dan standar akademik sebagai guru yaitu (1) kompetensi 

pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial, serta (4) 

kompetensi profesional. Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

mendesain pembelajaran menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), melaksanakan tugas dan fungsi guru (pengajaran, pembinaan, 
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bimbingan, memberikan penilaian dan evaluasi). Ketiga, menggunakan 

media (alat) pembelajaran. Strategi yang digunakan adalah menyusun 

power point, menyiapkan peraga pembelajaran, dan merancang media 

pembelajaran. 

2. Penelitian Eko Nursalim yang berjudul Studi Korelasi Antara 

Kreativitas Guru PAI dan Pengelolaan Kelas dengan Prestasi Belajar 

Siswa Bidang Studi Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Demak. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menjelaskan 

korelasi tiga variabel, yaitu variabel x1 (kreativitas guru), variabel x2 

(pengelolaan kelas), dan variabel y (prestasi belajar siswa). Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengukur korelasi antar-variabel. Penelitian ini 

menyimpulkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kreativitas guru PAI dengan prestasi belajar siswa. Semakin tinggi 

kreativitas guru, semakin tinggi prestasi belajar siswa. Kreativitas guru 

yang menjadi objek penelitian adalah kreativitas dalam pengelolaan 

kelas. Guru yang kreatif mempunyai hubungan dengan pengelolaan 

kelas. Artinya guru yang kreatif memiliki beragam cara mengelola kelas 

sehingga pembelajaran tidak membosankan dan siswa merasa senang. 

Kondisi ini kemudian memiliki korelasi dengan prestasi belajar siswa 

yang meningkat.  

3. Penelitian Susastriani, Inovasi Pengelolaan Kelas di Sekolah Menengah 

Pertama (Studi Deskriptif Kualitatif di SMP Negeri 1 Kaur Selatan) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 
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fenomenologi. Objek penelitian ini adalah tentang inovasi pengelolaan 

kelas pada SMP negeri 1 Kaur Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan inovasi pengelolaan kelas yang dilakukan oleh 

guru. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa inovasi pengelolaan 

kelas di SMP N 1 Kaur Selatan telah dilakukan oleh guru-guru. Karena 

hanya mendeskripsikan fenomena yang ada, penelitian ini memiliki 

kekurangan untuk menganalisis apakah inovasi pengelolaan kelas 

berdampak positif bagi siswa, misalnya prestasi belajar siswa 

meningkat karena pengelolaan kelas yang inovatif tersebut. 

4. Artikel di jurnal internasional penelitian Afida Ayob, Aini Hussain, dan 

Rosadah Abdul Majid, A Review of Research on Creative Teachers in 

Higher Education. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode fenomenologi. Objek penelitian adalah pada siswa di 

pendidikan tinggi dan bertujuan untuk menganalisis signifikansi 

kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Kesimpulan penelitian 

menunjukkan bahwa kreativitas guru diperlukan untuk tujuan 

pendidikan yang kompleks dan menanamkan keterampilan pada siswa 

sehingga mereka dapat bertindak lebih efektif untuk dalam dunia 

global. Penelitian ini menunjukkan bahwa kreativitas guru merupakan 

landasan penting bagi proses pendidikan dengan dinamika yang 

semakin kompleks. Kreativitas guru berperan untuk mengantarkan 

siswa memiliki keterampilan yang unggul untuk dapat bersaing di dunia 

global.    
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Dari kesimpulan empat penelitian terdahulu yang disebutkan di atas 

menunjukkan bahwa kreativitas guru dan pengelolaan kelas merupakan 

faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Indikator 

kreativitas guru antara lain adalah pengelolaan kelas. Secara kuantitatif, ada 

hubungan dan pengaruh antara pengelolaan kelas dan prestasi belajar siswa. 

Penelitian terdahulu yang dijadikan kajian pustaka ini, dua di antaranya 

merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan yang lain merupakan penelitian 

kualitatif.  

Penelitian untuk tesis berupaya untuk membuktikan tesis atau hasil 

penelitian di atas. Keberhasilan dari kompetensi dan kreativitas guru dalam 

pengelolaan kelas dilihat dari indikator meningkatnya prestasi belajar siswa. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan objek penelitian adalah siswa, 

dianalisis sejauh mana kreativitas guru dalam mengelola kelas di tingkat 

pendidikan dasar (MI) secara kualitatif.   

Perbedaan penelitian ini dengan ketiga penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini dilakukan di sekolah atau madrasah yang berbeda dengan 

lokasi sebelumnya. Sangat memungkinkan bahwa hasil penelitian dapat 

berbeda, akibat variabel-variabel yang tidak dimasukkan dalam penelitian. 

Faktor atau variabel dalam penelitian ini adalah kompetensi dan kreativitas 

guru, kemudian dianalisis bagaimana faktor-faktor tersebut dilakukan dalam 

tujuan meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk itu penelitian ini ingin 

membuktikan apakah pada siswa MI Negeri 1 Kendal dapat merespon 

pengelolaan kelas untuk meningkatkan prestasi belajar.  
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E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dimana  

prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati serta 

diarahkan pada latar belakang obyek penelitian secara holistic (utuh) 

(Moleong. 2006: 4). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu 

penyelidikan yang mendalam dari suatu individu, kelompok atau 

institusi (Faisal, 1998: 4). Studi kasus bertujuan untuk memberikan 

gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta 

karakter yang khas dari kasus atau status dari individu yang kemudian 

sifat-sifat khas tersebut dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Sedangkan perspektif penelitian ini adalah perspektif 

fenomenologis, yaitu mencari kebenaran sesuatu dengan cara 

menangkap fenomena dan gejala yang memancar dari objek yang diteliti 

(Arikunto, 2002: 12). Penelitian fenomenologis dianggap paling tepat 

untuk melihat fenomena (peristiwa) yang berlangsung pada guru dan 

siswa di MI Negeri 1 Kendal. Kreativitas guru merupakan gejala utama 

dari objek yang akan diteliti.  

2. Sumber Data 

Data adalah bahan mentah yang dikumpulkan peneliti dari 

lapangan penelitian, dan merupakan bahan sepesifik dalam melakukan 
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analisis (Bungin, 2001: 128). Data adalah bahan mentah yang 

dikumpulkan peneliti dari lapangan penelitian, dan merupakan bahan 

sepesifik dalam melakukan analisis (Moleong, 2006: 128).  

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 

diperoleh yang berkaitan dengan kreativitas guru dalam pengelolaan 

kelas untuk meningkatkan prestasi belajar siswa MI Negeri 1 Kendal. 

Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:: 

a. Data primer.  

Merupakan data-data yang berhubungan langsung dengan 

penelitian dan bersifat mengikat (Sunggono, 2003: 116). Data 

primer untuk penelitian ini antara lain guru MI Negeri 1 Kendal 

dan siswa MI Negeri 1 Kendal.  

b. Data sekunder  

Merupakan data pendukung dari data primer, dapat berupa 

buku-buku referensi, data statistik, surat kabat, majalah, koran, 

pamflet, poster, foto, brosur, dan lain-lain. Data sekunder dapat 

berasal dari pihak ketiga, artinya bukan subyek penelitian sehingga 

perlu pemeriksaan ketelitian (Marzuki, 2000: 56). 

 

  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 
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a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik untuk mendapatkan informasi 

dengan cara bertanya langsung kepada responden dan bagian 

penting dari penelitian. Wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan 

(Moleong, 2006: 190).  

Informan yang diwawancarai dalam tahap pengumpulan data 

penelitian ini adalah kepala madrasah, guru, siswa, dan orang tua 

siswa. Dalam proses pengumpulan data sangat dimungkinkan akan 

ditemukan informan baru yang pendapatnya dianggap cukup 

penting oleh peneliti.   

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah untuk mencari data yang berasal dari 

catatan, buku, surat kabar, majalah, foto, brosur, pamflet, dan lain 

sebagainya (Arikunto, 2002: 206). Dokumentasi ditujukan untuk 

menguraikan dan menjelaskan melalui sumber-sumber dokumen 

(Surakhmad, 1979: 123). Artinya peneliti menginterpretasi data dari 

arsip-arsip kegiatan belajar mengajar, misalnya.  

Sumber dokumentasi yang penting dalam penelitian ini 

adalah arsip sekolah, terkait dokumen-dokumen administratif, nilai 

rapor siswa yang dimiliki guru, dan dokumen-dokumen lain yang 

dianggap penting ketika proses pengumpulan data dilakukan.  
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c. Observasi 

Observasi adalah mengamati secara langsung kepada objek 

penelitian. Observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis, untuk 

melihat fenomena sosial dan gejala-gejala psikis yang kemudian 

dilakukan pencatatan (Subagyo, 1991: 163).  

Observasi paling penting akan dilakukan saat proses 

pembelajaran di kelas, mengamati bagaimana guru mengajar, siswa 

merespon pelajaran, penataan ruang, dan kondisi kelas ketika 

pembelajaran. Peneliti akan dilengkapi dengan instrumen observasi 

untuk melakukan pencatataan terhadap segala sesuatu yang diamati.  

4. Teknik Analisis Data 

Analisis data yaitu proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori, dan satuan urutan dasar 

(Moleong, 2006: 103). Analisis data juga diposisikan sebagai proses 

untuk merinci dan merumuskan tema.  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis diskriptif kualitatif, yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala 

menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto, 1993: 39). 

5. Pengecekan Keabsahan Data (Triangulasi) 

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai partisipan 

observation, dimana peneliti turut berperan serta dalam pengamatan. 

Artinya, peneliti dengan cermat mengamati subyek penelitian sampai hal 
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yang detail (Moleong, 2006: 8). Untuk pengecekan data menggunakan 

triangulasi, peneliti menggunakan tiga macam triangulasi: 

a. Triangulasi sumber, yaitu peneliti menggunakan beragam sumber data 

yang tersedia.  

b. Triangulasi penelitian (investigator triangulation), pengujian 

mengenai kesimpulan dan keseluruhan hasil penelitian diuji 

validitasnya dari beberapa peneliti. 

c. Triangulasi metodologis (methodological triangulation),  yaitu 

peneliti dengan mengumpulkan data-data sejenis, tetapi dengan 

menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

Bab Satu Pendahuluan, berisi penjelasan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Dua Kompetensi dan Kreativitas Guru dalam Pengelolaan Kelas 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar. Bab ini akan berisi kompetensi guru, 

kreativitas guru, prestasi belajar siswa, dan kerangka berpikir.  

Bab Tiga Kompetensi dan Kreativitas Guru dalam Pengelolaan Kelas 

Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa MI Negeri 1 Kendal, berisi 

gambaran umum MI Negeri 1 Kendal, dan temuan penelitian yang 

menyangkut kreativitas guru, pengelolaan kelas dan prestasi belajar siswa 

MI Negeri 1 Kendal, hambatan dan tantangan, serta solusi yang dilakukan.  
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Bab Empat Analisis Kompetensi dan Kreativitas Guru dalam 

Pengelolaan Kelas untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa MI Negeri 1 

Kendal, berisi analisis temuan di bab tiga, yaitu mengenai kompetensi dan 

kreativitas guru dalam pengelolaan kelas untuk meningkatkan prestasi 

belajar siswa  MI Negeri  1 Kendal.  

Bab Lima Penutup. Bab ini akan membahas kesimpulan dan saran. 


