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BAB I 

KONSEP DASAR MANAJEMEN KELAS 

 

 

A. Konsep-konsep Dasar Manajemen Kelas 

Menurut Arikunto dalam Djamarah (2010:175) Pengelolaan 

merupakan terjemahan dari kata “Management”. Karena terbawa oleh 

derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, 

maka istilah Inggris tersebut kemudian di Indonesiakan menjadi 

“Manajemen”. Arti dari manajemen adalah pengelolaan, 
penyelenggaraan, ketatalaksanaan penggunaan sumber daya secara 

efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Pengertian 

kelas menurut Hadari Nawawi dalam Djamarah (2010:176) yaitu 

sekelompok siswa pada waktu yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama pula. Sedangkan kelas menurut pengertian 

umum dapat dibedakan atas dua pandangan, yaitu pandangan dari segi 

fisik (tempat dan fasilitasnya) dan pandangan dari segi peserta didik 

yang mengikutinya yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah. 

Pengertian kelas menurut Syaifurahman dan Ujiati (2013:107) 

adalah masyarakat mikro dengan latar belakang suku, agama dan 

keturunan yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan dan kepentingan 

yang saling berseberangan. Menurut Rusydie (2011:25) yang dimaksud 

dengan kelas adalah suatu kelompok manusia yang melakukan kegiatan 

belajar bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru. Yang 

terpenting dalam manajemen kelas adalah, musyawarah dan kerja sama 

antara guru, pengurus kelas, dan siswa sebagai anggota kelas, 

(Syaifurahman dan Ujiati, 2013:109). 

Rusydie (2011:24) menjelaskan bahwa kata manajemen berasal 

dari bahasa Inggris management, yang berarti ketatalaksanaan, tata 

pimpinan dan pengelolaan. secara peristilahan, yang dimaksud dengan 

pengelolaan adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan terhadap 

semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian 

tujuan. Tidak adanya pengelolaan atau manajemen yang baik ini dengan 

sendirinya dapat menghambat tercapainya tujuan yang hendak dicapai. 

Sementara yang dimaksud dengan kelas adalah suatu kelompok 
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manusia yang melakukan kegiatan belajar bersama dengan mendapat 

pengajaran dari seorang guru, (Rusydie, 2011:25). 

Rusydie (2011:25) menyimpulkan pengertian manajemen kelas, antara 

lain: 

1. Manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

mewujudkan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk dapat 

belajar dengan baik sesuai kemampuan mereka. 

2. Manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar 

untuk mengatur agar proses belajar mengajar dapat berjalan secara 

sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan bahan 

belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang 

belajar, mewujudkan situasi dan kondisi proses belajar mengajar, 

dan pengaturan waktu, sehingga proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik dan tujuan kurikulum dapat tercapai. 

3. Manajemen kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat 

yang tepat untuk mengatasi problem dan situasi kelas kurang 

efektif, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan 

tujuan kurikulum dapat tercapai. 

4. Manajemen kelas merupakan upaya untuk mendayagunakan 

potensi kelas. Berhubung kelas mempunyai peranan dan fungsi 

tertentu dalam menunjang keberhasilan proses edukatif, maka hal 

itu dapat memberikan dorongan dan rangsangan terhadap peserta 

didik untuk belajar.dalam hal ini, guru harus mampu mengelola 

situasi dan suasana kelas dengan sebaik-baiknya. 

5. Manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan 

iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran. 

6. Manajemen kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas 

dengan baik, sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung 

baik dan cita-cita edukasi dapat tercapai. 

7. Manajemen kelas adalah kemampuan guru dalam mendayagunakan 

potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas luasnya 

pada setiap personel untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang 

kreatif dan terarah. 
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8. Manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

penanggung jawab kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan 

kondisi optimal dalam kelas, sehingga kegiatan belajar mengajar 

dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Berbicara tentang pengertian dari manajemen dan kelas 

seperti yang sudah dipaparkan di atas, maka di bawah ini para ahli 

pendidikan mendefinisikan manajemen kelas menurut sudut 

pandang yang berbeda. Namun bila dicermati terdapat unsur-unsur 

pokok yang bersamaan dalam definisi dimaksud. 

Danim dan Danim (2011:98) mengemukakan manajemen 

kelas sebagai berikut : 

1) Manajemen kelas adalah seni atau praksis ( praktik dan 

strategi) kerja di mana guru bekerja secara individu, dengan 

atau melalui orang lain 

2) Manajemen kelas adalah proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi yang dilakukan oleh guru, baik individual maupun 

dengan atau melalui orang lain. 

3) Manajemen kelas adalah proses perencanaan, 

pengorganisasaian, aktuasi, dan pengawasan yang dilakukan 

oleh guru, baik individual maupun dengan atau melalui orang 

lain. 

Pengertian pengelolaan kelas dikemukakan Hayati (2009:7) 

pengelolaan kelas adalah upaya guru untuk menciptakan dan 

memelihara serta mengembalikan kondisi belajar yang kondusif, 

jika terjadi kendala dalam proses pembelajaran. Sebuah kondisi 

belajar yang optimal akan dicapai jika guru mampu mengatur 

peserta didik dan sarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

serta mampu mengendalikannya untuk mewujudkan pencapaian 

kompetensi yang diinginkan pembelajaran tersebut. Dengan 

demikian, manajemen kelas yang dilakukan oleh guru bertujuan 

untuk penyediaan fasilitas yang dapat mendukung proses 

pembelajaran bagi peserta didik sehingga segera tercapai tujuan 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Pemaparan beberapa pendapat yang telah dikemukakan di 

atas dapat disimpulkan pengertian manajemen kelas merupakan 

upaya mengelola peserta didik di dalam kelas yang dilakukan untuk 



 
 

Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar | 4 

menciptakan dan mempertahankan suasana serta kondisi kelas 

yang menunjang proses pembelajaran yang kondusif bagi siswa 

sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

 

B. Tujuan Manajemen Kelas 

Keberhasilan sebuah kegiatan dapat dilihat dari hasil yang 

dicapainya. Dalam proses pengelolaan kelas keberhasilannya dapat 

dilihat dari tujuan apa yang ingin dicapainya, oleh karena itu guru 

harus menetapkan tujuan apa yang hendak dicapainya dengan 

kegiatan pengelolaan atau manajemen kelas yang dilakukannya. 

Seperti yang dijelaskan Rusdinal dan Elizar (2008:10) manajemen 

kelas bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan bagi anak dalam melakukan sejumlah aktivitas yang 

dirancang bagi kepentingan pembelajaran melalui pendekatan 

sambil bermain. 

Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana 

kelas yang nyaman serta kondusif, agar terciptanya pembelajaran 

yang efektif dan kondusif. Dengan demikian, jika peserta didik 

sudah merasakan kenyamanan dalam belajar, maka tujuan 

pembelajaran yang ingin disampaikan guru akan mudah tercapai, 

dan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Rusydie 

(2011:29) menyatakan tujuan manajemen kelas secara umum, 

untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk tempat 

berlangsungnya belajar-mengajar. Dengan demikian, proses 

tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, sehingga 

cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

Guru sebagai pelaksana pembelajaran memiliki peranan 

untuk mampu mewujudkan kelas yang kondusif bagi pembelajaran. 

kelas yang dimaksud sebagai lingkungan belajar atau kelompok 

belajar, di mana peserta didik berinteraksi dengan sesama teman, 

guru dan lingkungan belajar, dimana orang-orang di dalamnya 

dapat mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Peserta 

didik akan mengalami kesulitan apabila lingkungan tempat 

pembelajaran tidak mendukung. Karena untuk menyerap materi 

pembelajaran peserta didik memerlukan kosentrasi penuh dan 
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memerlukan kenyamanan kelas yang kondusif. Jadi sudah bisa 

dipastikan jika pengelolaan kelas sudah dikelola dengan baik, maka 

akan memungkinkan peserta didik akan memperoleh hasil belajar 

yang baik pula. 

Manajemen kelas yang dilakukan guru dengan baik akan 

berdampak baik terhadap proses pembelajaran yang dilakukan 

guru, kemudian akan mewujudkan interaksi atau proses 

pembelajaran dengan baik pula. Karena berinteraksi dengan peserta 

didik tidak selalu mudah dan lancar 

Manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. Adapun kegiatan pengelolaan fisik dan pengelolaan 

sosio-emosional merupakan bagian dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran dan belajar peserta didik. Menurut Arikunto (2004:7) 

tujuan manajemen kelas yaitu: 

1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan 

belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan 

kemampuan semaksimal mungkin. 

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi pembelajaran. 

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan peserta didik belajar sesuai 

dengan lingkungan sosial, emosial dan intelek siswa dalam 

belajar 

4. Membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar 

belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. 

Suhardan dkk, (2011:111) manajemen kelas bertujuan 

untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian 

tujuan pembelajaran. Pendapat lain yang dikemukakan 

Syaifurahman dan Ujiati (2013:111) manajemen kelas yang efektif 

mempunyai dua tujuan: (1) Membantu siswa mengahabiskan lebih 

banyak waktu untuk belajar dan mengurangi waktu siswa yang 

tidak diorientasikan pada tujuan, dan (2) Mencegah murid 

mengalami problem akademis dan emosional. 
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Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen kelas bertujuan untuk meningkatkan efektifitas serta 

memaksimalkan waktu belajar demi pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah kondusif. Keberhasilan sebuah kegiatan 

dapat dilihat dari hasil yang dicapainya. Dalam proses pengelolaan 

kelas keberhasilannya dapat dilihat dari tujuan apa yang ingin 

dicapainya, oleh karena itu guru harus menetapkan tujuan apa yang 

hendak dicapainya dengan kegiatan pengelolaan atau manajemen 

kelas yang dilakukannya. Seperti yang dijelaskan Rusdinal dan Elizar 

(2008:10) manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan bagi anak dalam melakukan sejumlah 

aktivitas yang dirancang bagi kepentingan pembelajaran melalui 

pendekatan sambil bermain. 

 

C. Pentingnya Manajemen Kelas 

Orang yang bertindak sebagai pengelola kelas, seperti guru 

hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Pentingnya 

pengelolaan kelas ini seperti yang dikemukankan Djamarah 

(2010:47) kelas yang dikelola dengan baik akan menunjang 

jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas yang tidak dikelola 

dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran (Djamarah, 

2010: 47). Peserta didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk 

tinggal lebih lama di kelas. Hal ini akan berakibat mengganggu 

jalannya proses interaksi edukatif. 

Rusydie (2011:61) mengemukakan tiga alasan mengapa 

manajemen kelas menjadi hal yang penting, yaitu: pertama, 

manajemen kelas merupakan faktor yang dapat menciptakan dan 

mempertahankan suasana serta kondisi kelas agar selalu tampak 

efektif. Kedua, dengan manajemen kelas yang baik, maka interaksi 

antara guru dengan peserta didik dapat terjalin dengan baik. 

Ketiga, kelas juga menjadi tempat di mana kurikulum pendidikan 

dengan segala komponennya, materi dengan sumber pelajarannya, 

serta segala pokok bahasan mengenai materi itu diajarkan dan 

ditelaah ulang di dalam kelas. 

Tugas seorang guru tidak hanya sebagai pendidik akan 

tetapi seorang guru memiliki tugas-tugas pokok, seperti Peters 
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dalam Sudjana (2011:15) yang mengemukakan tugas dan tanggung 

jawab guru yakni: (1) Guru sebagai pengajar, (2) Guru sebagai 

pembimbing, (3) Guru sebagai administrator kelas. Secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Guru sebagai pengajar, lebih menekankan kepada tugas dalam 

merencanakan dan melaksanakan pengajaran. 

2) Guru sebagai pembimbing, memberikan tekanan kepada tugas, 

memberikan bantuan kepada siswa dalam pemecahan masalah 

yang dihadapinya. 

3) Guru sebagai administrator kelas, pada hakikatnya merupakan 

jalinan antara ketatalaksanaan bidang pengajaran dan 

ketatalaksanaan pada umumnya. 

 

D. Sifat-sifat Manajemen Kelas 

Adapun sifat-sifat manajemen kelas menurut Arikunto (2004) 

yaitu otoritatif, permisif, behavioral modification, sosio emosional 

dan sosial. 

1. Otoritatif, artinya penerapan manajemen kelas ini 

berorientasi pada kedisiplinan peserta didik dan bertujuan 

agar menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana 

belajar yang kondusif. 

2. Permisif, artinya penerapan manajemen kelas ini bertujuan 

memaksimalkan perwujudan kebebasan peserta didik. 

3. Behavioral Modification, artinya penerapan manajemen kelas 

ini berfokus pada penanaman akhlak terpuji dan budi pekerti 

luhur peserta didik. 

4. Sosia-emosional, artinya penerapan manajemen kelas ini 

berprinsip dasar pada kegiatan belajar akan berkembang 

secara maksimal dengan hubungan antara guru dan peserta 

didik terjalin dengan baik. 

5. Sosial, artinya penerapam manajemen kelas ini berdasarkan 

anggapan bahwa kelas merupakan sistem sosial dengan 

proses kelompok sebagai intinya. 
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E. Fungsi Manajemen Kelas 

Manajemen kelas selain memberi makna penting bagi 

tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, adapun 

fungsi manajemen kelas menurut pendapat Danim (2002:173) 

antara lain: 

1) Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas 

seperti: membantu kelompok dalam pembagian tugas, 

membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama 

dalam menemukan tujuan-tujuan organisasi, membantu 

individu agar dapat bekerjasama dengan kelompok atau kelas, 

membantu prosedur kerja, merubah kondisi kelas. 

2) Memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan lancar. 

Selain itu fungsi dari pengelolaan kelas sendiri sebenarnya 

merupakan penerapan fungsi-fungsi pengelolaan yang di 

aplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan 

belajar yang hendak dicapainya. Sesuai dengan fungsi 

pengelolaan untuk pengelolaan kelas yang efektif disyaratkan 

adanya kepemimpinan aktif yang mampu menciptakan iklim 

yang memberi atau menekankan adanya harapan untuk 

keberhasilan dan suasana tertib (melalui) suatu proses 

perencanaan, pengorganisasian (pengaturan), aktuasi 

(pelaksanaan), dan pengawasan yang dilakukan oleh guru, baik 

individu maupun dengan melalui orang lain (semisal sejawat 

atau peserta didik sendiri) untuk mencapai tujuan 

pembelajaran dengan cara memanfaatkan segala sumber daya 

yang ada secara optimal. 

Dalam pelaksanaannya fungsi manajemen tersebut harus 

disesuaikan dengan filosofis dari pendidikan (belajar, 

mengajar) di dalam kelas. Fungsi manajemen kelas sebenarnya 

merupakan penerapan-penerapan fungsi-fungsi manajemen 

yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung 

tujuan pembelajaran yang hendakdicapainya. Dalam 

pelaksanaannya fungsi-fungsi manajemen tersebut harus 

disesuaikan dengan dasar filosofis dari pendidikan (belajar, 

mengajar) di dalam kelas. Menurut pemaparan Suhardan dkk, 

(2009:115) meliputi: 
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a) Merencanakan 

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan 

dicapai atau diraih di masa depan. Dalam organisasi 

merencanakan adalah suatu proses memikirkan dan 

menetapkan secara matang arah tujuan dan tindakan sekaligus 

mengkaji berbagai sumber daya dan metode/teknik yang tepat. 

Perencanaan disini berarti pekerjaan guru untuk 

menyusun tujuan belajar yang meliputi: (1) memperkirakan 

tuntutan, (2) merumuskan tujuan dalam silabus kegiatan 

instruksional. (3) menentukan urutan topik, (4) topik yang 

harus dipelajari, (5) mengalokasikan waktu yang telah 

tersedia,dan menganggarkan sumber-sumber yang diperlukan 

oleh guru. 

b) Mengorganisasikan berarti: 

1) Menentukan sumber daya dan kegiatan yang 

dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

2) Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang 

berisi orang yang mampu membawa organisasi pada 

tujuan. 

3) Menugaskan seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu. 

4) Mendelegasikan wewenang kepada individu yang 

berhubungan dengan keleluasaan melaksanakan tugas. 

Dengan rincian tersebut, manajer membuat suatu 

struktur formal yang dapat dengan mudah dipahami 

orang dan menggambarkan suatu posisi dan fungsi 

seseorang di dalam pekerjaannya. 

Suhardan dkk, (2009:115) juga menjelaskan bahwa dalam 

manajemen kelas mengorganisasikan yaitu pekerjaan seorang guru 

untuk mengatur dan menguhubungkan sumber-sumber belajar, 

sehingga dapat mewujudkan tujuan belajar dengan cara yang 

paling efektif, efisien dan ekonomis. Jadi organizing hanyalah 

sebagai alat atau sarana untuk mencapai apa yang harus 

diselesaikan, di mana tujuan akhirnya adalah membuat peserta 

didik menjadi lebih mudah bekerja dan belajar bersama. 
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c) Di dalam kelas memimpin merupakan pekerjaan seorang guru 

untuk memberikan motivasi, dorongan dan menstimulasikan 

siswa untuk tetap terus belajar, sehingga mereka akan menjadi 

siap untuk mewujudkan tujuan belajar. 

d) Mengawasi (controling), adalah pekerjaan seorang guru untuk 

menentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan 

memimpin di atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan 

yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat diwujudkan, 

maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi 

pembelajarannya bukan mengubah tujuannya 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

fungsi manajemen kelas untuk mencipatakan serta terpeliharanya 

kondisi kelas yang optimal untuk dapat terus melaksanakan 

pembelajaran, sehingga apabila fungsi manajemen kelas sudah 

terlaksana dengan baik maka tujuan pembelajaran akan mudah 

tercapai. 

 

F. Prinsip-prinsip Manajemen Kelas 

Djamarah menyebutkan bahwa dalam rangka memperkecil 

gangguan-gangguan dalam penerapan pengelolaan atau manajemen 

kelas dapat dipergunakan prinsip-prinsip pengelolaan atau manajemen 

kelas yang dikemukan Rusydie (2011) sebagai berikut: 

1. Guru Harus Hangat dan antusias 

Guru adalah orang tua kedua bagi peserta didik di lingkungan 

sekolah, oleh karena itu seorang guru dapat menjalin hubungan 

hangat dengan peserta didik, akan mudah menarik simpati peserta 

didik. Jika peserta didik sudah merasa akrab dan dekat dengan 

gurunya, maka proses pembelajaran pun menjadi semakin 

mengasyikkan. Untuk dapat memiliki sikap yang hangat pada 

peserta didik, guru dapat melakukan beberapa hal: 

Bertanyalah tentang kabar siswa-siswi sebelum memulai pelajaran. 

Cara ini setidaknya dapat membangun kesan mendalam pada diri 

peserta didik dan membuat mereka benar-benar merasa 
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diperhatikan. Dengan demikian sikap guru diharapkan mampu 

untuk menciptakan dampak positif bagi peserta didik. 

2. Sediakan waktu dan kesempatan pada siswa untuk 

mengemukakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik 

persoalan mengenai pelajaran atau persoalan lain. Disini, guru 

berperan sebagai sosok seorang konsultan yang selalu bersedia 

memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi peserta didik. 

3. Berdoalah untuk mereka. Ketika guru secara khusuk berdoa 

untuk peserta didik dan dia mengamininya, maka pada saat itu 

sedang terjalin hubungan emosional yang kuat antara guru 

dengan peserta didik. Perjelaslah doa yang kita baca sehingga 

peserta didik mengerti isi doa tersebut. 

Pendapat lain seperti yang dikemukakan Muhaimin (2002:137-

144): 

1. Prinsip Kesiapan (Readiness) 

Kesiapan belajar ialah kematangan dan pertumbuhan 

fisik, psikis, inteligensi, latar belakang pengalaman, hasil 

belajar yang baku, motivasi, persepsi dan faktor-faktor lain 

yang memungkinkan seseorang dapat belajar. 

2. Prinsip Motivasi (Motivation) 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang 

menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan 

tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik makan akan 

bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai 

perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta 

dalam kegiatan belajar, berusaha keras dan memberikan waktu 

yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut serta terus 

bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. 

3. Prinsip Perhatian 

Perhatian merupakan suatu strategi kognitif yang 

mencakup empat keterampilan yaitu berorientasi pada suatu 

masalah, meninjau sepintas isi masalah, memusatkan diri pada 

aspek-aspek yang relevan dan mengabaikan stimuli yang tidak 

relevan. Dalam proses pembelajaran perhatian merupakan 

faktor yang besar pengaruhnya. 

4. Prinsip Persepsi 
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Prinsip umum yang perlu diperhatikan dalam 

menggunakan persepsi adalah (a) makin baik persepsi 

mengenai sesuatu makin mudah peserta didik belajar 

mengingat sesuatu tersebut. (b) dalam pembelajaran perlu 

dihindari persepsi yang salah karena hal ini akan memberikan 

pengertian  yang salah pula pada peserta didik tentang apa 

yang dipelajari. (c) dalam pembelajaran perlu diupayakan 

berbagai sumber belajar yang dapat mendekati benda 

sesungguhnya sehingga peserta didik memperoleh persepsi 

yang lebih akurat. 

5. Prinsip Retensi 

Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat 

kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu dengan retensi 

membuat apa yang dipelajari dapat bertahan atau tertinggal 

lebih lama dalam struktur kognitif dan dapat diingatkan kembali 

jika diperlukan. Karena itu retensi sangat menentukan hasil 

yang diperoleh peserta didik dalam proses pembelajaran. 

6. Prinsip Transfer 

Transfer merupakan suatu proses dimana sesuatu yang 

pernah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam 

mempelajari sesuatu yang baru. Dengan demikian transfer 

berarti pengaitan pengetahuan yang sudah dipelajari dengan 

pengetahuan yang baru dipelajari. Pengetahuan atau 

keterampilan yang diajarkan di sekolah selalu diasumsikan atau 

diharapkan dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang 

dialami dalam kehidupan atau dalam pekerjaan yang akan 

dihadapkan kelak. 

7. Pendidikan Kerja Kelompok 

Pendekatan sosial-emosional dalam manajemen kelas 

merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana 

emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. 

Artinya ada hubungan baik yang positif antara guru dengan 

siswa, serta hubungan antar siswa. Disini guru adalah kunci 

terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya 

adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. 

8. Pendidikan Kerja Kelompok 



 
 

Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar | 13 

Pendekatan kerja kelompok dalam manajemen kelas 

sebagai suatu sistem sosial, dimana proses kelompok 

merupakan yang paling utama. Peranan guru adalah 

mengusahakan agar perkembangan dan pelaksanaan proses 

kelompok itu efektif. Proses kerja kelompok adalah usaha guru 

mengelompokkan siswa ke dalam ke dalam beberapa kelompok 

dengan berbagai pertimbangan individual sehingga tercipta 

kelas yang bergairah dalam belajar. 

9. Pendekatan Elektis atau Pluralistik 

Pendekatan elektis menekankan pada potensi kreatifitas 

dan insiatif dari wali/guru kelas untuk memilih berbagai 

pendekatan yang tepat dalam berbagai pendekatan yang tepat 

dalam berbagai situasi yang dihadapi dikelas. Pendekatan 

elektis disebut juga dengan pendekatan pluralistic yaitu 

manajemen kelas dengan memanfaatkan berbagai macam 

pendekatan dalam rangka menciptakan dan mempertahankan 

kondisi belajar yang efektif dan efisien. Guru berperan untuk 

memilih dan menggabungkan secara bebas berbagai 

pendekatan dalam manajemen kelas. 

10. Pendekatan Teknologi dan Informasi 

Pendidikan teknologi dan informasi dalam manajemen 

kelas  berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya 

dengan kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa 

pembelajaran yang modern perlu memanfaatkan penggunaan 

teknologi komputer saja, guru juga berkepentingan untuk 

memilih dan  menentukan teknologi dan informasi apa yang 

dibutuhkan. Pembelajaran berbasis teknologi dan informasi 

akan mempermudah proses pembelajaran. 
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BAB II 

PENDEKATAN DALAM MANAJEMEN KELAS 

 

 

Manajemen kelas bukanlah masalah yang berdiri sendiri, tetapi 

terkait dengan berbagai faktor. Permasalahan siswa adalah faktor utama 

yang terkait langsung dalam hal ini. Karena manajemen kelas yang 

dilakukan guru tidak lain adalah untuk meningkatkan belajar siswa baik 

secara berkelompok maupun secara individual. Adanya interaksi yang 

optimal tentu saja bergantung dari pendekatan yang dilakukan guru 

dalam pelaksanaan manajemen kelas. Menurut Suyono (2017-273-238) 

Ada beberapa pendekatan dalam manajemen kelas, berikut beberapa 

pendekatan dalam manajemen kelas. 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Manajemen kelas dalam kekuasaan sebagai suatu proses untuk 

mengontrol tingkah laku siswa di dalam kelas. Peranan guru di 

sini adalah untuk menciptakan dan mempertahankan situasi 

disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang 

menuntut kepada siswa untuk mematuhinya. Dengan demikian, 

fungsi guru sebagai individu yang berkuasa di dalam kelas perlu 

dipahami dan diterapkan dengan baik, agar siswa dapat 

mencapai tujuan belajar dan pembelajaran dengan baik. 

2. Pendekatan Ancaman 

Pendekatan ancaman atau intimidasi, manajemen kelas sebagai 

suatu proses untuk mengontrol tingkah laku siswa. Pendekatan 

ancaman di dalam kelas dapat diimplementasikan melalui papan 

larangan, sindiran saat belajar, dan paksaan kepada siswa yang 

membantah, yang semuanya ditunjukkan agar siswa mengikuti 

apa yang diinstruksikan oleh guru. Penerapan pendekatan 

ancaman di dalam kelas harus dilakukan secara berhati-hati dan 

perlu diterapkan kriteria ancaman yang diperbolehkan untuk 

siswa. 

3. Pendekatan Kebebasan 

Pendekatan kebebasan dalam manajemen kelas merupakan 

suatu proses untuk membantu siswa agar merasa bebas untuk 

mengerjakan sesuatu kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi 



 
 

Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar | 15 

oleh waktu dan tempat. Peranan guru adalah mengusahakan 

semaksimal mungkin kebebasan siswa dan merupakan prioritas 

dalam proses belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan di 

kelas. 

4. Pendekatan Resep 

Pendekatan resep (cook book) ini dilakukan dengan memberi 

satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dan apa 

yang tidak boleh dikerjakan oleh guru dalam mereaksi semua 

masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Peranan guru 

hanyalah mengikuti petunjuk seperti tertulis dalam resep. 

5. Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan ini di dasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam 

suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya 

masalah tingkah laku siswa, dan memecahkan masalah itu bila 

tidak dicegah. Pendekatan ini menganjurkan tingkah laku guru 

dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan tingkah 

laku siswa yang kurang baik. Peranan guru adalah 

merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik 

sehingga siswa mampu untuk belajar baik di kelas. 

6. Pendekatan Perubahan Tingkah Laku 

Pendekatan perubahan tingkah laku dalam manajemen kelas 

sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa yang 

baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. 

7. Pendekatan Sosio Emosional dan Hubungan Sosial 

Pendekatan sosio-emosional dalam manajemen kelas merupakan 

suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan 

hubungan sosial yang positif dalam kelas. Artinya ada hubungan 

baik yang positif antara guru dengan siswa, serta hubungan 

pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan 

pribadi yang sehat. 

8. Pendekatan Kerja Kelompok 

Pendekatan kerja kelompok dalam pengelolaan kelas sebagai 

suatu proses untuk menciptakan kelas sebagai suatu sistem 

sosial, dimana proses kelompok merupakan yang paling utama. 

Peranan guru adalah mengusahakan agar perkembangan dan 

pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Proses kerja kelompok 
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adalah usaha guru mengelompokkan siswa ke dalam beberapa 

kelompok dengan berbagai pertimbangan individual sehingga 

tercipta kelas yang bergairah dalam belajar. 

9. Pendekatan Elektis atau Pluralistik 

Pendekatan elektis menekankan pada potensi kreatifitas dan 

inisiatif dari wali/guru kelas untuk memilih berbagai pendekatan 

yang tepat dalam berbagai pendekatan yang tepat dalam 

berbagai situasi yang dihadapi di kelas. Pendekatan elektis 

disebut juga dengan pendekatan pluralistic yaitu manajemen 

kelas dengan memanfaatkan berbagai macam pendekatan dalam 

rangka menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang 

efektif dan efisien. Guru berperan untuk memilih dan 

menggabungkan secara bebas berbagai pendekatan dalam 

manajemen kelas. 

10.Pendekatan Teknologi dan Informasi 

Pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas 

berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan 

kegiatan ceramah dan transfer pengetahuan, bahwa 

pembelajaran yang modern perlu memanfaatkan penggunaan 

teknologi dan informasi di dalam kelas. Guru perlu memahami 

dalam pembelajaran teknologi dan informasi tidak hanya 

terfokus pada teknologi komputer saja, guru juga 

berkepentingan untuk memilih dan menentukan teknologi dan 

informasi apa saja yang dibutuhkan. 

 Pendekatan dalam manajemen kelas juga dijelaskan menurut 

pendapat Rusydie (2011:47) beberapa yaitu: 

1. Pendekatan Kekuasaan 

Pendekatan dalam bentuk kekuasaan ini mengharuskan para 

guru menempatkan atau memosisikan dirinya sebagai seorang 

penguasa. Pendekatan kekuasaan di sini memiliki penegrtian 

sebagai sikap konsisten dari seorang guru untuk menjadikan 

norma atau aturan-aturan dalam kelas sebagai acuan untuk 

menegakkan kedisiplinan. 
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Ketentuan tersebut didasarkan pada salah satu konsep dasar 

manajemen kelas yang tidak lain adalah untuk mengontrol serta 

membimbing para siswa agar mereka memuliki sikap disiplin 

dalam belajar. dalam proses itu, peranan guru adalah 

menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas, 

sehingga suasana belajar mengajar dapat berlangsung dengan 

efektif. 

Di dalam proses belajar-mengajar, faktor kedisiplinan adalah 

kekuatan utama untuk dapat menciptakan suasana belajar yang 

kondusif. Karena itu, guru perlu menekankan pentingnya siswa 

untuk menaati peraturan yang telah dibuat sebelumnya. 

Berbagai peraturan itu ibaratnya adalah “penguasa” yang wajib 
untuk ditaati. Oleh sebab itu, guru harus mampu melakukan 

pendekatan yang baik kepada siswa melalui peraturan ini, dan 

bukan kemauannya sendiri. 

Alangkah lebih baik jika sebelum memulai mengajar, guru 

membuat kesepakatan-kesepakatan dengan siswa mengenai 

keharusan untuk menaati aturan. Namun, tak hanya siswa, guru 

juga harus konsisten mengikuti segala peraturan yang 

ditetapkan agar tidak timbul kecemburuan diantara para siswa. 

2. Pedekatan Ancaman 

Pendekatan ancaman dapar menjadi salah satu pendekatan yang 

perlu dilakukan guru untuk dapat memanajemen kelas dengan 

baik. Namun, ancaman di sini sepatutnya tidak dilakukan 

sesering mungkin dan hanya diterapkan manakala kondisi kelas 

sudah benar-benar tidak dapat dikendalikan. Selama guru masih 

mampu melaksanakan pendekatan lain di luar ancaman, maka 

akan lebih baik jika pendekatan lain diluar ancaman, maka akan 

lebih baik jika pendekatan dengan ancaman ini ditangguhkan. 

Namun , satu hal yang harus diingat, pendekatan ancaman 

harus dilakukan dalam taraf kewajaran dan diusahakan untuk 

tidak melukai perasaan siswa. guru mungkin perlu memberi 

ancaman seperti penangguhan nilai, pemberian tugas tambahan, 

serta memberikan tugas-tugas lain yang sifatnya mendidik bagi 

mereka. Ancaman dalam bentuk intimidasi yang berlebih seperti 

mengejek, membanding-bandingkan, memukul, dan memaksa, 
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sebaiknya dipikirkan ulang sebelum diterapkan. Sebab, ancaman 

seperti itu sangat mungkin dapat melukai perasaan siswa serta 

menyebabkan mereka semakin bertindak refresif di dalam kelas 

siswa kurang menaati aturan. 

3. Pendekatan Kebebasan 

Pendekatan yang juga perlu dilakukan oleh guru untuk dapat 

memanajemen kelas dengan baik adalah pendekatan-

pendekatan kebebasan. Artinya guru harus membantu para 

siswa agar mereka merasa bebas mengerjakan suatu di dalam 

kelas, selama hal itu tidak menyimpang dari peraturan yang 

telah ditetapkan dan disepakati bersama. Terkadang, siswa tidak 

nyaman apabila ada seorang guru yang terlalu over-protektif 

sehingga siswa tidak leluasa melakukan eksperimennya. 

Jika kita memberikan tugas kepada para siswa untuk menuliskan 

beberapa pengalaman, maka berilah mereka kebebasan untuk 

menceritakan apa saja yang ingin mereka tuliskan. Jangan 

terlalu membuat ketentuan-ketentuan terlalu ketat yang 

karenanya dapat mengekang kebebasan siswa untuk 

mengembangkan imajinasi dan kreativitasnya. 

4. Pendekatan Resep 

Pendekatan resep sangat cocok dilakukan oleh guru sendiri. 

Dalam hal ini, kita perlu mencatat beberapa hal yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan selama mengajar dalam kelas. Ketentuan 

itu dibuat tidak semata-mata untuk kepentingan guru, melainkan 

juga untuk kepentingan manajemen kelas. Oleh sebab itu, 

cobalah ingat kembali apa yang tidak disukai siswa pada saat 

kita mengajar, sehingga ketidaksukaam itu dapat menyebabkan 

situasi kelas menjadi kurang efektif. 

Tidak ada salahnya raapabila guru juga meminta para siswa 

untuk mengemukakan hal-hal yang kurang mereka sukai dari 

cara kita mengajar serta apa yang mereka sukai dari kita. Semua 

komentar siswa hendaknya kita perhatikan baik-baik, untuk 

kemudian diaplikasikan dalam tindakan nyata. 

5. Pendekatan Pengajara 

Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran 

sekaligus mengimplementasikannya dalam kelas, merupakan 
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pendekatan yang sangat efektif untuk dapat mengelola kelas 

yang baik. Karena itu, buatlah perencanaan pengajaran yang 

matang sebelum kita masuk kelas dan patuhilah tahapan-

tahapan yang sudah kita buat sebelumnya. 

Hindari kebiasaan mengajar dengan apa adanya, apalagi tanpa 

perencanaan yang matang. Pengajaran yang dilakukan secara 

sistematis tentu dapat membuat siswa terhindar dari kejenuhan, 

karena mereka dapat mengikuti pelajarannya secara bertahap. 

Sebaliknya  siswa akan cepat lelah apabila mereka tidak paham 

alur pengajaran yang disampaikan oleh gurunya, sehingga 

materi yang mereka pelajari cenderung membingungkan. 

6. Pendekatan Perubahan Tingkah Laku 

Sebagaimana prinsipnya, manajemen kelas dilakukan sebagai 

upaya untuk mengubah tingkah laku siswa dalam kelas dari yang 

kurang baik menjadi baik. Oleh sebab itu, kita harus mampu 

melakukan pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku 

agar tujuan manajemen kelas dapat tercapai dengan baik. 

Agar pendekatan ini dapat berjalan dengan efektif, sebaiknya 

kita perlu mencatat beberapa kegiatan yang dapat 

mengakibatkan kacaunya suasana dalam kelas, sekaligus 

mencatat hal-hal yang membuat siswa dapat menjaga suasana 

kelas tetap kondusif. Misalnya, selama ini kita terbiasa 

memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab bersama 

sehingga suasana menjadi gaduh. Jika kebiasaan tersebut dapat 

mengurangi kedisiplinan siswa, maka kita sebaiknya perlu 

mengganti kebiasaan tersebut dengan hal lain yang dapat 

mengembalikan kedisiplinan mereka. 

Di samping itu, kita juga perlu merangsang siswa agar dapat 

bertingkah laku positif di dalam kelas dengan cara memberi 

pujian atau ucapan terima kasih selama mereka bisa menjaga 

sikap disiplin dalam kelas. Kebiasaan ini tentu akan menimbulkan 

perasaan senang dalam diri siswa, sehingga mereka akan terus 

terpacu untuk menjaga sikap-sikapnya. 

7. Pendekatan Sosio Emosional 

Sebuah kelas dapat dikelola secara efisien selama guru mampu 

membina hubungan yang baik dengan siswa-siswinya. 
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Pendekatan yang didasarkan kepada terjalinnya hubungan yang 

baik antara guru dengan siswa ini disebut dengan pendekatan 

sosio-emosional. 

Selain itu, suasana kelas juga akan lebih kondusif apabila 

hubungan siswa dengan siswa dapat terjalin dengan baik. 

Namun, untuk dapat mewujudkan hai ini, guru terlebih dulu 

harus mampu membangun komunikasi dan interaksi secara 

positif dengan para siswa. dalam hal ini, guru merupakan kunci 

pengembangan hubungan, baik antara dirinya dengan siswa 

maupun antara siswa dengan siswa. oleh karena itu, guru harus 

mampu mengembangkan iklim kelas yang baik melalui 

pemeliharaan hubungan antarpribadi yang akrab di dalam kelas. 

Syarat untuk dapat mewujudkan prinsip ini adalah adanya 

kemampuan guna untuk bersikap pengertian, mengayomi, serta 

melindungi siswa-siswinya. 

8. Pendekatan Kerja Kelompok 

Pendekatan kerja kelompok dengan model ini membutuhkan 

kemampuan guru dalam menciptakan momentum yang dapat 

mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi 

kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga 

mengharuskan guru untuk mampu menjaga kondisi hubungan 

antar kelompok agar dapat selalu berjalan dengan baik. Hal yang 

sering dilakukan untuk menerapkan pendekatan ini memang 

dapat membantu menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk 

berdiskusi dan berinteraksi. Namun, jika guru tidak cermat 

dalam membentuk kelompok-kelompok tersebut, maka tidak 

menutup kemungkinan justru akan timbul masalah-masalah 

baru, seperti persaingan tidak sehat, ketidakcocokan, dan lain 

sebagainya. Itulah sebabnya mengapa pendekatan ini 

memerlukan pengawasan yang cermat dari para guru. 

9. Pendekatan Elektis atau Pluralistik 

Pendekatan elektis biasanya menekankan pada potensi, 

kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih 

berbagai pendekatan berdasarkan situasi yang dihadapinya. 

Pendekatan elektis, atau disebut juga pendekatan pluralistik, 

yaitu pengelolaan kelas dengan menggunakan berbagai macam 
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pendekatan yang memiliki potensi menciptakan proses belajar-

mengajar agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Guru 

bebas memilih dan menggabungkan berbagai pendekatan sesuai 

dengan kemampuannya untuk menumbuhkan proses-proses 

pengelolaan yang dinamis. 

 Beberapa penjelasan tentang pendekatan dalam manajemen di 

atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan dalam manajemen 

merupakan alternatif yang bisa digunakan untuk membantu tugas guru 

dalam memanajemen kelas dengan baik, dengan adanya pendekatan 

manajemen kelas diharapkan mampu menjadikan kelas yang kondusif 

serta tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik. 
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BAB III 

MANAJEMEN LINGKUNGAN BELAJAR 

 

 

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk 

perilaku belajar siswa. Untuk itu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan mampu mengelola kelas harus dipahami oleh guru. Kelas 

merupakan lingkungan belajar serta merupakan suatu aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisir. Lingkungan ini perlu diatur 

dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-

tujuan pendidikan. Lingkungan yang baik bersifat menantang dan 

merangsang siswa untuk belajar untuk belajar, memberikan rasa aman 

dan kepuasan dalam mencapai hasil belajar yang diharapkan. Untuk 

menciptakan dan mewujudkan suasana kelas yang efektif, seorang guru 

harus memahami dan mengetahui manajemen lingkungan belajar. 

Manajemen lingkungan belajar seharusnya menjadi fokus utama 

untuk menjadikan aktivitas belajar semakin lebih nyaman serta kondusif. 

Lingkungan belajar secara umum dapat diartikan sebagai segala macam 

kondisi dan tempat yang dapat menunjang terjadinya pembelajaran. 

oleh karena itu, lingkungan belajar di sini punya dua arti, yang pertama 

menunjuk pada arti lingkungan yang bersifat fisik yang sering digunakan 

sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar. Lingkungan belajar 

seperti tempat berupa ruang atau tempat kegiatan berlangsung yang 

menunjang proses pembelajaran. 

Manajemen lingkungan belajar yang baik harus memiliki 

lingkungan yang kondusif bagi berlangsungnya pembelajaran. oleh 

karena itu, kelas diusahakan memiliki penataan yang dapat membuat 

kelas terasa lapang dan mudah dilalui oleh siswa saat akan melakukan 

aktivitas pembelajaran. Selain itu rasa nyaman juga menjadi tujuan 

utama dalam manajemen lingkungan belajar, sehingga kelas menjadi 

tempat yang disenangi bagi siswa dalam menggali pengalaman yang 

positif. Guru dan siswa harus merasa senang berada didalamnya. 

Dengan perasaan yang demikian, guru akan mau mengajar dengan 

sungguh-sungguh, dan siswa akan belajar dengan baik pula. 
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Menciptakan suasana yang menyenangkan untuk proses 

pembelajaran menjadi tanggungjawab seorang guru. Karena sebagai 

seorang yang melakukan kegiatan pembelajaran guru terlibat langsung 

dan menempati kelas tersebut dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. 

Sebagai seorang guru kelas mempunyai tanggungjawab untuk 

menyediakan materi pembelajaran serta materi yang sesuai, 

mengembangkan dan mempertahankan lingkungan yang kondusif untuk 

melakukan proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar 

yang menyenangkan. Tugas guru tersebut dapat dilaksanakan dengan 

melakukan fungsi pembelajaran seperti, mengatur lingkungan untuk 

proses pembelajaran dan menjaga serta mengembangkan perilaku dan 

keterlibatan siswa yang sesuai dengan materi pembelajaran. kemudian 

menetapkan dan menyajikan substansi yang berkaitan dengan kurikulum 

menentukan apa yang harus dipelajari. 

Keterampilan manajemen yang baik dari guru sangat penting 

untuk terjadinya pengajaran yang efektif. Kemampuan manajemen 

sendiri tidak cukup untuk membuat guru menjadi efektif, tetapi guru 

tidak bisa menjadi efektif tanpa adanya keterampilan manajemen. 

Proses pengajaran dan pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu 

yang menunjukkan adanya saling ketergantungan dari banyak sistem 

yang bekerja pada saat yang sama. Sistem materi pembelajaran dan 

sistem manajemen yang diciptakan guru dalam kelas. Seperti 

merupakan dua sistem yang saling berkaitan. Materi pembelajaran juga 

dapat menentukan bagaimana memanajemennya, dan manajemen yang 

ditempuh menentukan keberhasilan terkuasainya isi pelajaran. 

Kemampuan manajemen lingkungan kelas unik yang diciptakan 

oleh organisasi sekolah dasar membuat sekumpulan prosedur ruang 

kelas yang baik menjadi penting untuk dimiliki (Evertson dan Emmer, 

2011:27). Guru akan bekerja dengan sekitar dua puluh lima hingga tiga 

puluh siswa setiap hari. Meskipun para siswa akan meninggalkan ruang 

untuk makan siang, istirahat, dan mingkin juga karena pembelajaran, 

anda akan secara umum terbatasi pada satu lingkungan belajar. 

Menurut Syaifurahman dan Ujiati (2013:116) siswa memerlukan 

lingkungan belajar yang positif. Artinya lingkungan belajar dapat 
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menciptakan suasana kebatinan siswa yang menenangkan dan bebas 

dari perasaan takut suasana apalagi merasa terancam keselamatannya 

secara fisik maupun terancam direndahkan, baik sesama siswa maupun 

oleh guru yang mengajar. 
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BAB IV 

MANAJEMEN RUANG KELAS 

 

 

Ruang kelas merupakan lingkungan pembelajaran baik bagi kita 

maupun peserta didik. Ruang kelas dapat menjadi tempat 

berinteraksinya peserta didik dengan sesama teman-temannya hingga 

lebih dari 20 peserta didik. Dengan waktu yang berjam-jam untuk 

mengikuti proses pembelajaran. Guru dan peserta didik akan saling 

berinteraksi dengan berbagai kegiatan pembelajaran menggunakan 

beragam situasi serta kondisi ruang kelas. Guru akan mengatur kondisi 

ruangan dengan teratur sehingga memudahkan pergerakan peserta 

didik untuk melakukan aktivitas proses pembelajaran yang mereka ikuti 

dengan menggunakan ruang yang tersedia secara efesien. Evertson dan 

Emmer (2011:4) menggunakan empat kunci panduan untuk pengaturan 

ruang kelas. 

1. Memudahkan akses pergerakan peserta didik 

Daerah yang biasa digunakan peserta didik untuk berkumpul dan 

padat area sehingga mudah menimbulkan kekacauan, seperti akses 

peserta didik meminjam peruncing pensil, akses ke tempat sampah, ke 

kran air minum, rak buku, papan tulis. Sebaiknya wilayah ini dipisahkan 

dan diberi jarak yang luas antara satu dengan yang lainnya, sehingga 

kelas memiliki akses yang luas dan mudah dicapai. 

2. Memastikan bahwa peserta didik dapat dipantau oleh guru 

Peserta didik penting untuk mendapatkan perhatian serta 

pemantauan dari guru, keberhasilan guru dalam memantau keadaan 

kelas tergantung kemampuan guru melihat seluruh peserta didik setiap 

waktu. Guru harus bisa memberi jarak pandang yang jelas diantara 

wilayah-wilayah yang digunakan untuk proses pembelajaran, meja tulis 

anda, dan seluruh wilayah kerja peserta didik. Pengaturan penempatan 

lemari sangat penting dilakukan, Karena bidang lemari yang banyak 

menggunakan tempat. Jika salah meletakkan posisi lemari tersebut akan 

menyebabkan keterbatasan pandangan peserta didik untuk mengikuti 

proses pembelajaran. Selain itu perhatikan juga tempat meletakkan 

papan tulis dengan posisi yang sesuai untuk jarak pandang siswa. 
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3. Menjaga benda-benda dan perlengkapan yang sering digunakan 

siswa. 

Benda dan peralatan yang mudah diakses tetap dijaga, 

kemudian harus dipersiapkan dan dibersihkan. Sehingga untuk 

pembelajaran selanjutnya guru tidak harus mempersiapkan kembali 

kebutuhan benda-benda untuk pembelajaran, hal ini bertujuan untuk 

menghindari keterlambatan atau penundaan kegiatan proses belajar 

mengajar. Karena jika guru dan peserta didik sibuk mempersiapkan 

benda dan alat-alat untuk proses pembelajaran, maka kosentrasi dan 

perhatian siswa akan tidak terfokus sehingga mengganggu proses 

kegiatan pembelajaran. 

4. Memastikan peserta didik dapat melihat presentasi dan tampilan 

kelas dan  

Posisi tempat duduk siswa di dalam kelas dapat disesuaikan guru 

dengan kegiatan pembelajaran mereka. Jika peserta didik hari itu belajar 

dengan menggunakan in focus maka guru sebaiknya meletakkan dan 

menggeserkan layar tanpa harus memindahkan peserta didik untuk 

pindah dan mendekat ke sumber layar. Karena jika kegiatan ini 

dilakukan di sudut ruangan, maka peserta didik akan menyulitkan 

peserta didik untuk dapat melihat secara bersama. Jadi guru sangat 

berperan dalam melihat situasi dan kondisi peserta didik agar lebih 

nyaman dan dapat melihat kea rah sumber pembelajaran. 

 

1. Manajemen dinding ruang dan langit-langit ruang kelas … 

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan hal yang penting 

bagi suatu Negara untuk menjadi Negara maju, kuat, makmur dan 

sejahtera. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak bisa 

terpisah dengan masalah pendidikan bangsa. Guru memiliki peran yang 

sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran di kelas yang sangat penting untuk 

dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan atau menciptakan 

kondisi belajar mengajar yang baik. segala aspek pendidikan pengajaran 

berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala 

latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Dengan kondisi belajar yang 

baik diharapkan proses belajar mengajar akan berlangsung dengan baik 

pula. Proses pembelajaran yang baik akan meminimalkan kemungkinan 
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terjadinya kegagalan serta kesalahan dalam pembelajaran. Maka dari itu 

penting sekali bagi seorang guru memiliki kemampuan menciptakan 

kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat 

efektivitas yang optimal dalam kegiatan pembelajaran kemampuan 

manajemen kelas merupakan salah satu faktor yang juga harus dikuasai 

oleh seorang guru. 

Adapun model atau gaya penataan tempat duduk dalam ruang 

kelas dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penataan kelas gaya auditorium 

Penataan kelas dengan gaya audotorium ini sangat 

tradisional, di mana semua peserta didik duduk menghadap ke 

guru (papan tulis). Penataan ini membatasi kontak peserta didik 

tatap muka dan guru bebas bergerak ke mana saja. Gaya 

auditorium sering kali dipakai ketika guru mengajar atau 

seseorang memberi presentasi di depan kelas. 

b. Gaya tatap muka (face to face) 

Dalam gaya ini, peserta didik saling berhadapan. Dan 

ganguan dengan model penataan seperti ini lebih besar dari 

pada gaya auditorium. 

c. Gaya off set 

Penataan meja belajar dengan gaya off set (biasanya 3-4 

peserta didik) duduk dibangku tetapi tidak berhadapan langsung 

satu sama lain. Gangguan dalam gaya ini lebih sedikit dari pada 

gaya tatap muka, dan lebih efektif untuk pembelajaran 

kooperatif. Karena peserta didik lebih berkosentrasi terhadap 

materi pelajaran dan tugas-tugas yang sedang dikerjakan. 

Setting duduk semacam ini juga mengurangi singgungan antar 

teman dan lebih bersifat pribadi, namun tetap berkomunikasi 

dengan anggota kelompoknya. 

d. Gaya seminar 

Sejumlah besar peserta didik (10 peserta didik atau lebih) 

duduk di susunan berbentuk lingkaran, persegi, atau bentuk 

huruf U. Ini akan lebih efektif ketika guru ingin agar para peserta 

didiknya berbicara satu sama lain atau bercakap-cakap dengan 

gurunya. 

e. Gaya klaster (cluster) 
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Sejumlah peserta didik biasanya 4-8 peserta didik bekerja 

dalam kelompok kecil, dan efektif untuk pembelajaran 

kolaboratif. Susunan tempat duduk dengan setting melingkar 

cocok untuk diskusi kelompok dan kerja membuat suatu hasil 

karya. 
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BAB V 

PROSEDUR MANAJEMEN KELAS DAN RANCANGAN MANAJEMEN 

KELAS 

 

 

A. Prosedur Manajemen Kelas 

Guru merupakan kunci keberhasilan dalam pengelolaan proses 

pembelajaran, sementara itu manajemen kelas merupakan salah satu 

aspek dari pengelolaan proses pembelajaran yang paling rumit tetapi 

menarik perhatian. Rumit, karena manajemen kelas itu memerlukan 

berbagai kriteria keterampilan, pengalaman, bahkan kepribadian serat 

sikap dan nilai seorang guru. Dua guru yang sama-sama pandai dan 

berpengalaman tetapi berbeda dalam kepribadian, sikap dan nilai 

termasuk cara menyikapi siswa akan lain situasi belajarnya yang 

dihasilkan oleh guru tersebut. Disinilah letaknya seni dalam manajemen 

kelas. Oleh karena itu, guru mempunyai peranan yang besar dalam 

menentukan keberhasilan manajemen kelas maupun manajemen 

pembelajaran. Untuk memiliki kemampuan manajemen kelas, guru 

antara lain harus memenuhi prosedur dan rancangan manajemen kelas. 

Manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang menunjukkan 

kepada kegiatan-kegiatan yang berusaha menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses 

pembelajaran yang efektif. Apabila seorang guru melakukan kegiatan 

manajemen kelas dengan atau melalui langkah-langkah tertentu, berarti 

guru tersebut sudah melakukan kegiatan manajemen kelas berdasarkan 

prosedur manajemen kelas. Jadi prosedur manajemen kelas adalah 

serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan lagi 

terciptanya kondisi optimal serta mempertahankan kondisi optimal 

tersebut supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif 

dan efisien. Sedangkan langkah kegiatan manajemen kelas mengacu 

kepada tindakan pencegahan (preventif) dengan tujuan menciptakan 

kondisi pembelajaran yang menguntungkan. Dan tindakan korektif yang 

merupakan tindakan korektif terhadap tingkah laku menyimpang yang 

dapat menganggu optimal dari proses pembelajaran yang sedang 
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berlangsung. Tindakan dalam kegiatan manajemen kelas yaitu tindakan 

pencegahan (preventif) dan tindakan penyembuhan (kuratif) maka 

tindakan manajemen kelas juga dapat menjurus kepada tindakan 

manajemen dimensi pencegahan dan tindakan manajemen dimensi 

kuratif. 

1. Dimensi pencegahan (preventif), merupakan tindakan guru 

dalam mengatur siswa dan peralatan serta format pembelajaran 

yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang 

menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang 

efektif dan efisien. Jadi, prosedur dalam dimensi pencegahan 

adalah berupa langkah-langkah yang harus direncanakan guru 

untuk menciptakan suatu struktur kondisi yang fleksibel baik 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Prosedur 

tindakan pencegahan ini diarahkan pada pelayanan 

perkembangan tuntutan dan kebutuhan siswa secara individual 

maupun kelompok yang dapat berupa kegiatan. 

2. Dimensi kuratif, merupakan tindakan terhadap tingkah laku yang 

menyimpang yang sudah terlanjur terjadi penyimpangan agar 

penyimpangan itu tidak berlarut-larut. Dalam hal ini guru 

berusaha untuk menumbuhkan kesadaran akan penyimpangan 

yang dibuat dan akhirnya akan menimbulkan kesadaran dan 

tanggung jawab untuk memperbaiki diri melalui kegiatan-

kegiatan yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Memperhatikan dua dimensi tindakan dalam manajemen kelas. 

 

B. Rancangan Prosedur Manajemen Kelas 

Rancangan prosedur manajemen kelas serta pemilikan 

pengetahuan dan keakraban seorang guru terhadap manajemen kelas 

baik dimensi preventif maupun dimensi kuratif serta mengusai prosedur 

masing-masing, merupakan dasar yang kuat untuk menyusun rancangan 

prosedur manajemen kelas. Sebab sudah tentu di dalam menyusun 

rancangan manajemen kelas baik manajemen dimensi preventif maupun 

dimensi kuratif. 
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Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang 

disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk 

mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitan dengan tugas guru menyusun 

rancangan manajemen kelas berarti guru menentukan serangkaian 

kegiatan tentang langkah-langkah manajemen kelas yang disusun 

secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan 

menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran siswa. 

Manajemen kelas merupakan pangkal kegiatan yang dapat 

berdimensi preventif dan kuratif, sehingga perencanaan prosedur 

manajemen kelas kearah dimensi preventif dan kuratif itu, kesemuanya 

bermuara pada tujuan yang diharapkan. Tujuan itu adalah terciptanya 

kondisi serta mempertahankan kondisi optimal yang mendukung 

terlaksananya proses pembelajaran. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan rancangan 

prosedur manajemen kelas menurut pendapat Rachman (1999) adalah: 

1. Memahami tujuan dan hakekat manajemen kelas, dengan 

pemahaman ini akan memberi arah pada kita untuk memikirkan, 

mengapa dan bagaimana kita harus berbuat atau bertindak untuk 

manajemen kelas. 

2. Memahami hakekat anak yang sedang dihadapi. Dengan 

pemahaman yang mendalam tentang anak akan merupakan 

pedoman dalam manajemen kelas. 

3. Memahami penyimpangan apa yang dilakukan  siswa serta latar 

belakang dari tindakan penyimpangan tersebut. 

4. Memahami pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar 

dalam manajemen kelas. Tingkah laku menyimpang dengan latar 

belakang tertentu akan membutuhkan pendekatan tertentu pula. 

5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan 

prosedur manajemen kelas. 
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BAB VI 

IKLIM KELAS 

 

A. Pengertian Iklim kelas 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diungkapkan bahwa iklim 

merupakan keadaan hawa (suhu, kelembaban, awan, hujan, dan sinar 

matahari) pada suatu daerah dalam jangka waktu yang agak lama. 

Dengan kata lain iklim bisa diartikan perasaan, suasana, sifat, dan 

lingkungan. 

Pengertian iklim kelas menurut para ahli adalah: 

1. Bloom dalam Hadiyanto dan Subiyanto (2003:1) menyatakan 

bahwa iklim kelas adalah kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari 

luar yang meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang 

mempengaruhi peserta didik. 

2. Tarmidi (2006:3) menyatakan bahwa iklim kelas adalah segala 

situasi yang muncul akibat hubungan antara guru dan peserta 

didik atau hubungan antara peserta didik yang menjadi ciri khusus 

dari kelas dan mempengaruhi proses belajar mengajar. 

Proses pembelajaran pada dasarnya merupakan suatu proses 

interaksi belajar antara guru dengan murid dan antara murid dengan 

murid lainnya. Berhasil tidaknya suatu interaksi proses pembelajaran 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor dari guru sendiri, siswa, 

fasilitas penunjang maupun suasana interaksi pembelajaran tersebut. 

Beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa iklim kelas 

merupakan suasana pembelajaran yang muncul akibat hubungan antara 

guru dan siswa di dalam kelas yang mempengaruhi proses belajar 

mengajar. 

B. Jenis-Jenis Iklim Kelas 

Berdasarkan tinjauan  tentang suasana  kelas  (classroom  

climate) dikemukakan  oleh Nasution, menurutnya  ada  tiga  jenis  

suasana  yang dihadapi siswa dalam  proses pembelajaran  di  sekolah 
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berdasarkan sikap guru terhadap anak dalam mengajarkan materi 

pelajaran. 

a. Iklim kelas dengan sikap guru yang “otoriter”.  

Suasana kelas dengan  sikap  guru  yang  otoriter, terjadi  bila  

guru menggunakan    kekuasaan atau kewenangannya untuk mencapai 

tujuannya tanpa    lebih jauh mempertimbangkan  akibatnya bagi  anak, 

khususnya bagi  perkembangan pribadinya.  Dengan  hukuman  dan 

ancaman  anak  dipaksa untuk  menguasai  bahan pelajaran  

yangdianggap  perlu  untuk  ujian  dan  masa depannya. Memang upaya 

guru tersebut menjadikan suasana kelas tenang, akan tetapi suasana 

hati peserta didik menjadi tidak tenang karena berada di bawah tekanan 

guru yang otoriter. 

b. Iklim kelas dengan sikap guru yang “permisif”.  

Suasana kelas  dengan  sikap  guru  yang permisif  ditandai  

dengan membiarkan  anak  berkembang dalam  kebebasan  tanpa 

banyak tekanan frustasi,  larangan,  perintah,  atau  paksaan.  Pelajaran 

selalu dibuat menyenangkan.  Guru  tidak  menonjolkan  dirinya  dan  

berada  dibelakang untuk memberi  bantuan bila  dibutuhkan. Sikap ini 

mengutamakan perkembangan pribadi  anak khususnya dalam  aspek 

emosional,  agar  anak  bebas  dari kegoncangan  jiwa  dan  menjadi  

anakyang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

c. Iklim kelas dengan sikap guru yang “riil”. 

Suasana kelas dengan sikap guru yang riil ditandai dengan adanya 

kebebasan anak yang disertai dengan pengendalian terhadapnya. Anak-

anak diberi kesempatan yang cukup untuk bermain bebas belajar sesuai 

dengan tipe belajarnya serta minatnya tanpa diawasi atau diatur dengan 

ketat. Dilain pihak anak diberi tugas sesuai petunjuk dan pengawasan 

guru. 

Kemudian A. Sholah yang mengutip pendapat Dreikurs dan Leron 

Grey yang menggunakan pendekatan sosio-emosional kelas, 



 
 

Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar | 34 

mengemukakan bahwa ada tiga jenis suasana kelas yang dihadapi oleh 

peserta didik setiap harinya. 

a. Suasana kelas autokrasi 

Dalam suasan autokasi ini guru lebih banyak menerapkan 

persaingan, hukuman dan ancaman untuk mengawasi perilaku peserta 

didik selama mengikuti kegiatan belajar-mengajar di kelas. Dominan 

guru pada kelas autokrasi ini sangatlah menonjol sehingga jalannya 

kegiatan belajar-mengajar cenderung berpusat pada guru (teacher 

oriented) 

b. Suasana kelas laissez-faire 

Pada suasana kelas ini guru sangat sedikit bahkan sama sekali 

tidak memperlihatkan kegiatannya atau kepemimpinannya serta banyak 

memberikan kebebasan kepada peserta didiknya.  Guru melepasan 

tanggung jawab kepada masing-masing peserat didiknya untuk 

melakukan tugas belajarnya. Dalam suasana kelas ini kegiatan belajar-

mengajar lebih didominasi oleh peserta didik (student oriented). 

c. Suasana kelas demokratis 

Dalam suasana kelas demokratis ini guru memperlakukan peserta 

didiknya sebagai individu yang dapat bertanggung jawab, berharga, 

mampu mengambil keputusan, dan dapat memecahkan masalah yang 

dihadapi. Manfaat yang dapat diperoleh dari suasana kelas yang 

demokratis ini adalah tumbuhnya rasa percaya diri, saling menerima dan 

percaya satu sama lain, baik antara guru dengan peserta didik maupun 

antar peserta didik. Guru membimbing mengembankan, dan membagi 

tanggungjawab untuk semua warga kelas termaksud guru itu sendiri. 

Dari deskripsi diatas, dapat disimpulkan bahwa suasana kelas 

yang demokratis dengan sikap guru yang nyata lebih memungkinkan 

untuk terciptanya iklim kelas yang kondusif, yang memberi peluang 

dalam mencapai hasil kegiatan belajar-mengajar secara optimal.  
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C. Faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas 

Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam menciptakan iklim 

kelas yang berkualitas dan kondusif guna meningkatkan prestasi belajar 

siswa. Adapun beberapa faktor yang perlu diperhatikan tersebut antara 

lain, yaitu: 

1. Pendekatan pembelajaran  hendaknya  berorientasi  pada 

bagaimana siswa belajar (student  centered);  

2. Adanya penghargaan guru terhadap partisipasi aktif siswa dalam 

setiap konteks pembelajaran.  

3. Guru hendaknya bersikap demokratis dalam memanag kegiatan 

pembelajaran.  

4. Setiap permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran 

sebaiknya dibahas secara dialogis.  

5. Lingkungan kelas sebaiknya disetting sedemikian rupa sehingga 

memotivasi belajar siswa dan mendorong terjadinya proses 

pembelajaran. 

6. Menyediakan berbagai jenis sumber belajar atau informasi yang 

berkaitan dengan berbagai sumber belajar yang dapat diakses 

atau dipelajari siswa dengan cepat. 

 

D. Ciri-ciri Iklim Kelas yang Kondusif 

Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Moedjiarto 

(2002:36) adalah sebagai berikut: 

1. Suasana pembelajaran dikelas, tenang, jauh dari kegaduhan dan 

kekacauan. 

2. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa 

kekeluargaan antara civitas sekolah. 

3. Disekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan 

sekolah dan kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi 

mendapatkan tempat yang paling belakang. 

4. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan 

dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan merata. 

5. Siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara yang 

miskin dan kaya, pandai dan yang lamban berfikir, semuanya 
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mendapat kesempatan yang sama untuk berprestasi sebaik-

baiknya. 

6. Didalam kelas dapat dilihat adanya aktvitas belajar mengajar yang 

tinggi. 

7. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran 

yang kurang dipahami, sedangkan guru dengan senang hati 

senantiasa bersedia menjawabnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan 

yang tidak bisa dijawab, dengan bijaksana guru meminta waktu 

untuk mencari data dan informasi lebih lanjut. 

8. Siswa saling menghargai satu sama lainnya, dan terhadap 

gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. 

9. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya, yang terdapat di kelas 

senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihan-nya. 

10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan 

ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. 

Ciri-ciri kelas yang memiliki iklim yang baik menurut Moedjiarto 

(2002:36) adalah sebagai berikut: 

1. Suasana pembelajaran dikelas tertib, tenang, jauh dari 

kegaduhan dan kekacauan. 

2. Adanya hubungan yang akrab, penuh pengertian, dan rasa 

kekeluargaan antara civitas sekolah. 

3. Disekolah tampak adanya sikap mendahulukan kepentingan 

sekolah dan kepentingan banyak, sedangkan kepentingan pribadi 

mendapatkan tempat yang paling belakang. 

4. Semua kegiatan sekolah diatur dengan tertib, dilaksanakan dan 

dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan merata. 

5. Siswa mendapat perlakuan adil, tidak dibeda-bedakan antara 

yang miskin dan kaya, pandai dan yang lamban berfikir, 

semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk berprestasi 

sebaik-baiknya. 

6. Didalam kelas dapat dilihat adanya aktivitas belajar mengajar 

yang tinggi. 

7. Siswa aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pelajaran 

yang kurang dipahami, sedangkan guru dengan senang hati 
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senantiasa bersedia menjawabnya. Untuk pertanyaan-pertanyaan 

yang tidak bisa dijawab, dengan bijaksana guru meminta waktu 

untuk mencari data dan informasi lebih lanjut. 

8. Siswa saling menghargai satu sama lainnya, dan terhadap 

gurunya siswa memiliki rasa hormat yang tinggi. 

9. Meja dan kursi serta perlengkapan lainnya, yang terdapat di kelas 

senantiasa ditata dengan rapi dan dijaga kebersihannya. 

10. Siswa ikut merawat kebersihan perabot sekolah dan kebersihan 

ruang kelas yang penugasannya dilakukan secara bergilir. 

 

Berdasarkan ciri-ciri iklim kelas yang telah dijelaskan, peneliti 

menetapkan indikator iklim kelas sebagai berikut:  

1.  Suasana pembelajaran di kelas 

2.  Hubungan antar warga kelas 

3.  Aktifitas belajar mengajar 

4.  Kondisi fisik, kerapian dan kebersihan ruang kelas 

5.  Kedisiplinan siswa didalam kelas  

 

E. Tujuan Penciptaan Iklim Kelas 

Iklim kelas yang kondusif sangat penting untuk  diciptakan agar 

tujuan akan tercapainya hubungan yang harmonis antara guru dengan 

siswa dan antar siswa, suasana pembelajaran yang sejuk, 

menyenangkan, tenang tanpa permusuhan, atmosfir belajar yang penuh 

kebermaknaan serta suasana pembelajaran dikelas yang tidak kaku 

dapat diwujudkan. Depdikbud dalam Ismiarti (2004:26-27) 

mengemukakan tujuan penciptaan iklim kelas yang kondusif yaitu: 

1. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan 

belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan 

peserta didik untuk megembangkan kemampuannya semaksimal 

mungkin. 

2. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi belajar. 

3. Menyediakan dan mengatur fasilitas perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. 
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BAB VII 

DISIPLIN KELAS 

 

 

A. Pengertian Disiplin Kelas 

Disiplin adalah kesadaran untuk melakukan sesuatu pekerjaan 

dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang 

berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun 

(AsyMas’udi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Yogyakarta: 

PT TigaSerangkai, 2000). Sedangkan The Liang Gie (1972) memberikan 

pengertian disiplin sebagai berikut Disiplin adalah suatu keadaan tertib 

di mana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk 

pada peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang. Dengan 

disiplin dimaksudkan sebagai upaya untuk mengatur perilaku anak 

dalam mencapai tujuan pendidikan, karena ada perilaku yang harus 

dicegah atau dilarang, dan sebaliknya, harus dilakukan. Pembentukan 

disiplin pada saat sekarang buakn sekedar menjadikan anak agar patuh 

dan taat pada atyran dan tata tertib tanpa alas an sehingga mau 

menerima begitu saja, melainkan sebagai usaha mendisiplinkan diri 

sendiri (self discipline). Artinya ia berperilaku baik, patuh dan taat pada 

aturan bukan karena paksaan dari orang lain atau guru melainkan 

karena kesadaran dari dirinya. 

Disiplin bukanlah kepatuhan lahiriah, bukanlah paksaan, 

bukanlah ketaatan pada otoritas gurunya untuk menuruti aturan. Disiplin 

adalah suatu sikap batin, bukan kepatuhan otomatis. Siswapun 

bertanggung jawab untuk menciptakan suasana kelas yang baik. 

Suasana kelas yang tidak tegang, ada kebebasan tapi ada pula kerelaan 

mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Dari beberapa pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah ketaatan dan ketepatan 

pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan 

atau paksaan pihak lain atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada 

dalam tertib, teratur dan semestinya serta tiada suatu pelanggaran-

pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. 

1. Bentuk- Bentuk Disiplin Belajar Siswa 
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Disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara atau 

strategi belajar Keberhasilan siswa dalam studinya dipengaruhi oleh cara 

belajarnya. Siswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan 

untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi dari pada siswa 

yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Untuk belajar secara 

efektip dan efisien diperlukan kesadaran dan disiplin tinggi setiap siswa. 

Belajar secara efektip dan efisien dapat dilakukan oleh siswa yang 

berdisiplin. Siswa yang memiliki disiplin dalam belajarnya akan berusaha 

mengatur dan menggunakan strategi dan cara belajar yang tepat 

baginya. Jadi langkah pertama yang perlu dimiliki agar dapat belajar 

secara efektip dan efisien adalah kesadaran atas tanggung jawab pribadi 

dan keyakinan bahwa belajar adalah untuk kepentingan diri sendiri, 

dilakukan sendiri dan tidak menggantungkan nasib pada orang lain. 

Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan belajar akan 

lebih berhasil apabila kita memiliki:  

a. Kesadaran atas tanggung jawab belajar,  

b. Cara belajar yang efisien. 

Syarat-syarat yang diperlukan (Oemar Hamalik, Metoda Belajar 

Dan Kesulitan-Kesulitan Belajar(Bandung:  Tarsito,2005) Selain memiliki 

strategi belajar siswa yang tepat, siswa juga perlu memperhatikan 

metode atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dalam 

belajarnya. Seperti yang kita ketahui belajar bertujuan untuk mendapat 

pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Cara yang demikian 

itu jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan disiplin tinggi maka akan 

menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan dalam belajar berpengaruh 

terhadap prestasi belajar. 

Demikianlah cara-cara belajar yang perlu diperhatikan oleh 

setiap siswa, karena dengan memiliki cara belajar yang baik akan 

membantu siswa dalam mencapai prestasi yang tinggi, dan cara 

tersebut dapat dilaksanakan dengan baik secara teratur setiap hari, 

apabila siswa memiliki sikap disiplin. Jadi siswa yang pada dirinya 

tertanam sikap disiplin akan selalu mencari dan menentukan cara belajar 

yang tepat baginya. 

1) Disiplin terhadap pemanfaatan waktu 
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a). Cara mengatur waktu belajar 

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh pelajar atau siswa 

adalah banyak pelajar atau siswa yang mengeluh kekuragan waktu 

untuk belajarnya, tetapi mereka sebenarnya kurang memiliki keteraturan 

dan disiplin untuk mempergunakan waktu secara efisien. Banyak waktu 

yang terbuang-buang disebabkan karna mengobrol omongan-omongan 

yang tidak habis-habisnnya. Sikap yang demikian itu harus ditinggalkan 

oleh siswa karena yang demikian itu tidak bermanfaat baginya. Tidak 

dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan 

dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin 

memanfaatkan waktunya. Dalam ajaran islam disiplin dalam 

pemanfaatan waktu sangat dianjurkan, disiplin bukan hanya dalam 

pemanfaatan waktu belajar saja, tetapi disiplin perlu juga dilakukan oleh 

setiap orang dalam setiap waktu dan kesempatan. 

Dalam belajar pemanfaatan waktu secara baik dan dikerjakan 

dengan baik dan tepat waktu adalah merupakan hal yang terpuji. Dari 

uraian di atas dapat dipahami bahwa penggunaan atau pamanfaatan 

waktu dangan baik menumbuhkan disiplin dalam mempergunakan 

waktu secara efisien. 

b). Pengelompokan waktu 

Banyak siswa yang belajarnya kurang dapat memanfaatkan 

waktunya dengan sebaik-baiknya karena tidak membagi-bagi waktunya 

untuk macam-macam keperluan, oleh karna itu, berbagai segi dan 

teknik untuk mengatur pemakaian waktu perlu dipahami sebagai 

langkah untuk mengembangkan keterampilan mengelola waktu studi. 

c). Penjatahan waktu belajar 

Setiap siswa perlu mengadakan prinsip belajar secara taratur 

dan untuk belajar secara teratur setiap hari harus mempunyai rencana 

kerja. Agar siswa tidak bayak membuang waktu untuk memikirkan mata 

pelajaran yang akan dipekajari suatu saat dan apa yang harus 

dikerjakannya. Oleh karna itu agar siswa tidak dihinggapi keraguan-

keraguan terhadap apa yang hendak dipelajarinya maka ia harus punya 

rencana kerja atau daftar waktu dalam belajar. 
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas maka, tugas itu dapat 

berupa tes atau ulangan dan juga dapat berupa latihan-latihan soal atau 

pekerjaan rumah. jika siswa mempunyai kebiasaan untuk melatih diri 

mengerjakan soal-soal latihan serta mengerjakan pekerjaan rumah 

dengan disiplin, maka siswa tersebut tidak akan terlalu kesulitan dalam 

belajarnya, serta dapat dengan mudah mengerjakan setiap pekerjaan 

rumah yang diberikan oleh guru, 

2. Teknik-Teknik Membina Disiplin Kelas 

Terdapat beberapa teknik membina disiplin kelas, antara lain: 

1). Teknik keteladanan guru, yaitu guru hendaknya memberi contoh 

teladan sikap dan perilaku yang baik kepada siswanya. 

2). Teknik bimbingan guru, yaitu diharapkan guru senantiasa 

memberikan bimbingan dan penyuluhan untuk meningkatkan 

kedisiplinan para siswanya. 

3). Teknik pengawasan bersama, yaitu dalam disiplin kelas yang baik 

mengandung pula kesadaran akan tujuan bersama, guru dan siswa 

menerimanya sebagai pengendali, sehingga situasi kelas menjadi tertib. 

4). Dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut, beberapa usaha yang 

dapat dilakukan dalam pembinaan disiplin kelas adalah : 

a. Mengadakan perencanaan bersama antara guru dengan siswa. 

b. Mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab pada siswa. 

c. Membina organisasi kelas secara demokratis. 

d. Membiasakan agar siswa dapat berdiri sendiri atau mandiri dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

e. Membiasakan siswa untuk berpartisipasi sesuai dengan 

kemampuannya. 

f. Memberikan dorongan kepada siswa untuk mengembangkan 

pengettahuan dan keterampilan. 

3. Upaya Menegakan Disiplin 
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Upaya menegakan disiplin didalam kelas dapat dilakukan dengan 

meminta dukungan berbagai pihak terkait, misalnya dari pihak guru, 

siswa dan orang tua. Pihak-pihak tersebut selayaknya diajak bekerja 

sama dengan baik dan harmonis serta ikut bertanggung jawab untuk 

menciptakan disiplin siswa. Upaya yang dapat dilakukan oleh masing-

masing pihak adalah sebagai berikut: 

1). Pihak guru 

Disiplin banyak bergantung pada pribadi guru. Ada guru yang 

mempunyai kewibawaan sehingga disegani oleh siswanya. Ia tidak akan 

mengalami kesulitan dalam menciptakan suasana disiplin dalam 

kelasnya walaupun tanpa menggunakan tindakan atau hukuman yang 

ketat. Adapula guru yang tampaknya tidak mempunyai kepribadian, ia 

tidak berwibawa sehingga tidak disegani siswanya sekalipun ia 

menggunakan hukuman dan tindakan yang keras. Akhirnya hukuman 

dan tindakan tidak efektif. Untuk itu ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan antara lain: 

a. Guru hendaknya jangan ingin berkuasa dan otoriter, memaksa 

siswa untuk patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkan, 

karena sikap guru yang otoroter membuat suasan kelas menjadi 

tegang dan sering diliputi rasa takut. 

b. Guru harus percaya diri bahwa ia mampu menegakan disiplin bagi 

dirinya dan siswanya. Jangan tunjukan kelemahan dan 

kekurangannya pada siswa sebab pada dasarnya siswa perlu 

perlindungan dan rasa aman dari gurunya. 

c. Guru jangan memberikan janji-janji yang tidak mungkin dapat 

ditepati. Juga tidak memaksa siswa bebrjanji untuk memperbaiki 

perilakunya seketika sebab mengubah perilaku tidak mudah, 

memerlukan waktu dan bimbingan. 

d. Guru hendaknya pandai bergaul dengan siswanya, akan tetapi 

jangan terlampau bersahabat erat sehingga hilang rasa hormat 

siswa terhadapnya. Akibatnya siswa menanggap guru sebagai 

teman dekat, sehingga cenderung akan hilang kewibawaanya. 

 

2). Pihak siswa 
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Peranan siswa dalam menciptakan suasana disiplin dalam kelas 

tak kalah pentingnya, karena factor utama adalah siswa sendiri dan 

siswa merupakan subyek dalam pembelajaran. Oleh karena itu siswa 

harus mempunyai rasa tanggung jawab untuk turut serta mewujudkan 

disiplin di kelasnya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh siswa dalam mewujudkan disipilin dalam kealas, anatara lain: 

a. Siswa hendaknya memiliki rasa tanggung jawab sosial untuk 

turut serta menciptakan suasana disiplin didalam kelas. 

b. Siswa hendaknya memiliki keasadaran untuk mentaati aturan 

dan tata tertib sekolah bukan karena rasa takut atau karena 

merasa terpaksa.  

c. Siswa hendaknya bertindak sebagai pengontrol atau pengawas 

dirinya sendiri tanpa harus diawasi oleh orang lain. 

Apabila suatu saat melakukan pelanggaran, maka siswa harus 

berjanji pada dirinya sndiri untuk tidak mengulanginya. 

 

3). Pihak orang tua  

Peranan orang tua dalam mewujudkan disiplin putra-putrinya dirumah, 

akan sangat membantu penegakan disiplin kelas. Karena itu ada 

bbebrapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam rangka turut 

menegakan disiplin, antara lain: 

a. Orang tua hendaknya mengetahui tentang tata tertib sekolah yang 

harus dilaksanakan putra putrinya ketika disekolah. 

b. Orang tua hendaknya ikut bertanggung jawab terhadap putra 

putrinya dengan cara turut serta mengawasinya. 

c. Orang tua hendaknya turut berbicara dan turut membina putra 

putrinya apabila ia melanggar tata tertib atau aturan sekolah. 
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BAB VIII 

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN KELAS 

 

Berhasilnya manajemen kelas dalam memberikan dukungan 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, banyak 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Suhardan dkk (2011:111) 

untuk mewujutkan pengelolaan kelas yang baik, ada beberapa faktor 

yang mempengaruhinya antara lain: (1) Kondisi fisik (2) Kondisi sosio-

emosional (3) Kondisi Organisasional. Adapun secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kondisi fisik 

Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting 

terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang 

menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung 

meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai 

pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. 

2) Kondisi sosio emisional 

Kondisi sosio emosiona dalam kelas akan mempunyai pengaruh 

yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar, kegairahan 

peserta didik dan efektifitas tercapainya tujuan pengajaran. 

3) Kondisi organisasional 

Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat 

kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah 

pengelolaan kelas. 

 

A. Indikator Manajemen Kelas 

Menurut Ormrod (2009:210) Pengelolaan kelas (class 

management) berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas 

yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi peserta didik. 

Pendapat lain yang sejalan juga dikemukakan Suhardan ddk 

(2009:108) manajemen kelas adalah proses pemberdayaan sumber 

daya baik material element maupun human element di dalam kelas oleh 

guru sehingga memberikan dukungan terhadap kegiatan belajar peserta 

didik dan mengajar guru. 
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Menurut suhardan dkk (2011:108) manajemen kelas adalah 

proses pemberdayaan sumber daya baik material element maupun 

human element di dalam di dalam kelas oleh guru sehingga memberikan 

dukungan terhadap kegiatan belajar peserta didik dan mengajar 

gurunya. Kegiatan manajemen kelas meliputi dua kegiatan yang secara 

garis besar terdiri dari, pengaturan orang (peserta didik) dan 

pengaturan fasilitas, (suhardan dkk, 2011:108). 

Kegiatan-kegiatan dalam manajemen kelas menurut suhardan 

dkk (2011:109) 1) mengecek kehadiran peserta didik, 2) mengumpulkan 

hasil pekerjaan peserta didik, 3) pendistribusian bahan dan alat, 4) 

mengumpulkan informasi dari peserta didik, 5) mencatat data, 6) 

pemeliharaan arsip, 7) menyampaikan materi pelajaran, 8) memberkan 

tugas/PR. 

Rusydie (2011:25) menyimpulkan pengertian manajemen dan 

kelas menjadi beberapa pengertian manajemen kelas antara lain: 

1. Manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan untuk 

mewujudkan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif 

dan menyenangkan, serta dapat memotivasi peserta didik untuk 

dapat belajar dengan baik sesuai kemampuan mereka. 

2. Manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar 

untuk mengatur agar proses belajar mengajar dapat berjalan 

secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan 

bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan 

ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi proses belajar 

mengajar, dan pengaturan waktu, sehingga proses belajar 

mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikulum dapat 

tercapai. 

3. Manajemen kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-

alat yang tepat untuk mengatasi problem dan situasi kelas 

kurang efektif, sehingga proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik dan tujuan kurikulum dapat tercapai. 

4. Manajemen kelas merupakan upaya untuk mendayagunakan 

potensi kelas. Berhubung kelas mempunyai peranan dan fungsi 

tertentu dalam menunjang keberhasilan proses edukatif, maka 

hal itu dapat memberikan dorongan dan rangsangan terhadap 
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peserta didik untuk belajar dalam hal ini, guru harus mampu 

mengelola situasi dan suasana kelas dengan sebaik-baiknya. 

5. Manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan 

mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. 

6. Manajemen kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas 

dengan baik, sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung baik dan cita-cita edukasi dapat tercapai. 

7. Manajemen kelas adalah kemampuan guru dalam 

mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan 

yang seluas luasnya pada setiap personel untuk melakukan 

kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah. 

8. Manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh 

penanggung jawab kegiatan belajar mengajar untuk 

menciptakan kondisi optimal dalam kelas, sehingga kegiatan 

belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. 

Menurut pemaparan Evertson dan Emmer (2011: 1-81) secara 

garis besar panduan untuk membangun dan memelihara rancangan 

kelas yang komprehensif, antara lain 1) Menata ruang kelas dan 

perlengkapan, 2) Membuat peraturan dan prosedur ruang kelas, 3) 

Prosedur untuk pengelolaan pekerjaan peserta didik, 4) 

Mempertahankan perilaku yang sesuai. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Ormrod (2009:212) 

menjelaskan beberapa cara-cara khusus untuk mengimplementasi-kan 

setiap strategi manajemen kelas diantaranya 1) mengatur kelas, 2) 

membangun dan mempertahankan hubungan guru peserta didik yang 

produktif, 3) menciptakan iklim psikologi yang efektif, 4) menetapkan 

batasan (peraturan), 5) merencanakan aktivitas yang membuat peserta 

didik fokus pada tugas, 6) memonitor apa yang dilakukan peserta didik, 

7) memodifikasi strategi pengajaran. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan indikator dari 

manajemen kelas adalah 1) menata ruang kelas, 2) menetapkan 

batasan/peraturan, 3) mendistribusikan bahan dan alat pelajaran, (4) 

pengelolaan pekerjaan/tugas, 5) Mempertahan-kan perilaku yang 

sesuai. 
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Lebih jelasnya, indikator manajemen kelas dapat diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Menata ruang kelas 

Menurut Syaifurahman dan Ujiati (2013:112) penataan fisik 

ruang belajar (kelas) dengan bentuk/ model yang sama dari dulu hingga 

sekarang cenderung menyulitkan dalam merencana-kan manajemen 

kelas yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Djamarah (2010:204) menjelaskan penataan ruang kelas, agar 

tercipta suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan 

pengaturan/ penataan ruang kelas/ belajar. Penyusunan dan pengaturan 

ruang belajar hendaknya memungkinkan peserta didik duduk 

berkelompok dan memudahkan guru bergerak secara leluasa untuk 

membantu peserta didik dalam belajar. 

Mengatur lingkungan fisik bagi pengajaran merupakan titik mula 

yang logis untuk pengelolaan ruang kelas, karena hal ini merupakan 

sebuah tugas yang dihadapi semua guru sebelum sekolah dimulai, 

(Evertson dan Emmer 2011:2). 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:6) ruang di dinding dan 

papan pengumuman di ruang kelas menyediakan wilayah untuk 

menampilkan atau menempelkan pekerjaan peserta didik, peralatan 

yang relevan dengan pembelajaran, benda-benda penghias, peraturan, 

jadwal, jam dinding dan hal-hal menarik lainnya. Hiasan dinding 

(pajangan kelas) hendaknya dimanfaat untuk kepentingan pengajaran 

misalnya, burung garuda, teks proklamasi, slogan pendidikan, para 

pahlawan dan peta/globe, (Djamarah, 2010:206). 

Menurut Evertson dan Emmer, (2011:6) ruang di langit-langit 

juga bisa digunakan untuk menggantung benda-benda yang bisa 

dipindahkan, dekorasi, dan pekerjaan peserta didik. Menggantungkan 

benda-benda yang bisa dipindahkan dan hiasan dari langit-langit juga 

bisa berlebihan, Evertson dan Emmer, (2011:7). 

Menata ruang kelas dan perlengkapan juga dapat dilakukan 

dengan cara mengatur ruang lantai. Menurut Evertson dan Emmer 

(20118) peserta didik sebaiknya bisa melihat guru, papan tulis dan 

wilayah lainnya yang akan digunakan untuk presentasi bagi seisi kelas. 

Tentu saja guru harus menyesuaikan dengan pembatasan apapun 

diruang kelas. Sebagai contoh, jika ruang kelas kecil, pindahkan meja 
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tulis peserta didik, perabotan lainnya, atau perlengkapan yang tidak 

diperlukan. Selain itu jika pembelajaran mengarahkan peserta didik 

untuk berkumpul dan duduk di lantai, bisa dilakukan dengan menyisakan 

ruang yang besar bagi sebuah karpet yang besar di wilayah lanta kelas, 

(Evertson dan Emmer, 2011:8). 

Menurut Suhardan dkk (2011:112) dalam mengatur tempat 

duduk yang penting. Sedangkan menurut pendapat Syaifurrahman dan 

Ujiati (2013:112) di bawah ini adalah memungkinkan terjadinya tatap 

muka, dengan demikian guru dapat mengontrol tingkah laku peserta 

didik. Pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi kelancaran proses 

belajar mengajar. 

Peserta didik memerlukan tempat duduk dalam belajar. Menurut 

Djamarah (2010:204) tempat duduk mempengaruhi peserta didik dalam 

belajar, bila tempat duduknya bagus, tidak terlalu besar, bundar, persegi 

empat panjang, sesuai dengan keadaan tubuh peserta didik, maka 

peserta didik akan dapat belajar dengan tenang. Dalam pembelajaran 

guru harus memikirkan bagaimana cara mengorganisasikan ruang fisik 

kelas, tipe aktivitas pengajaran apa yang akan diterima oleh peserta 

didik, (Syaifurahman dan Ujiati, 2013:112). 

Evertson dan Emmer (2011:8) mengemukakan pendapat 

“aturlah perabotan dan perlengkapan sehingga guru bisa dengan mudah 
mengawasi peserta didik dari berbagai sudut ruangan di mana guru 

akan bekerja”. Sedangkan menurut suhardan dkk (2011:112) suhu 
ventilasi dan penerangan adalah aset penting untuk terciptanya suasana 

belajar yang nyaman. Sedangkan menurut Djamarah (2010:206) ada 

ventilasi yang sesuai dengan ruangan kelas. Oleh karena itu, ventlasi 

harus cukup menjamin kesehatan peserta didik. 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:13) lemari-lemari buku 

sebaiknya diletakkan di mana mereka akan tidak menghalangi 

pengawasan guru dan tidak pula menghambat kemampuan para peserta 

untuk melihat papan tulis atau tampilan yang relevan. Sejalan dengan 

pendapat Djamarah (2010:206) penempatan lemari untuk buku dapat 

diletakkan di depan ruangan. Ketika lemari buku berisi benda-benda 

yang sering digunakan, seperti kamus, atau sebagai perpustakaan ruang 

kelas, lemari buku tersebut harus mudah diakses dan diawasi dengan 
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mudah. Sebuah lemari buku yang berisi benda-benda yang jarang 

digunakan sebaiknya diletakkan di tempat yang tidak menghalangi jalan, 

(Evertson dan Emmer, 2011:13-14). 

Menurut Evertson dan Emmer, (2011:16) beberapa 

perlengkapan yang sering digunakan dan sebaiknya mudah diakses, 

sedangkan benda-benda perlengkapan lainnya yang tidak begitu sering 

digunakan dapat diletakkan lebih dalam lagi. 

2. Menetapkan peraturan kelas 

Menurut Evertson dan Emmer, (2011:26) menyatakan sebuah 

sistem peraturan dan prosedur yang terencana dengan cermat membuat 

guru lebih mudah mengomunikasikan harapan tersebut kepada peserta 

didik, dan membantu memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan akan 

dapat dilaksanakan dan sesuai. 

Keterlibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan bisa 

terwujud dalam banyak hal, Evertson dan Emmer, 2011:33). Di ruang 

kelas manapun, peserta didik sebaiknya mendiskusikan alasan untuk 

menetapkan peraturan dan menjelaskan kebutuhan akan arti pentingnya 

peraturan tersebut. Guru dapat melibatkan peserta didik dalam 

pembahasan mengenai peraturan kelas dengan meminta saran dari 

mereka dan meminta mereka menyebutkan perilaku spesifik yang 

sebaiknya dilakukan setiap orang untuk menciptakan sebuah iklim yang 

bagus bagi pembelajaran, yaitu iklim di mana peserta didik merasa 

nyaman untuk turut serta, (Evertson dan Emmer, 2011:34). 

Menurut Ormrod (2009:221) ketika peraturan telah dirumuskan, 

guru harus mengomunikasikannya secara jelas dan eksplisit, 

menjelaskan konsekuensinya apabila dilanggar, dan melaksanakannya 

secara konsisten. Guru juga harus memperhatikan bahwa terlalu banyak 

aturan dapat membuat kelas menjadi tempat yang membosankan, 

(Ormrod 2009:221). 

Menurut Ormrod (2009:221) penyajian peraturan dengan cara 

yang menginformasikan, tidak dengan cara mengontrol. 
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3. Mendistribusikan bahan dan alat 

Menurut Suhardan dkk (2011:109) apabila ada alat dan bahan 

belajar yang harus didistribusikan maka secara adil dan proporsional 

setiap peserta didik memperoleh kesempatan untuk melakukan praktik 

atau menggunakan alat dan bahan proses belajarnya. Kegiatan 

kelompok kecil sering mengharuskan penggunaan material dan 

perlengkapan. Menurut penjelasan Evertson dan Emmer (2011:44) 

untuk menyebarkan peralatan bahan dan alat, rencanakan cara untuk 

menyebarkan peralatan pembelajaran tersebut mungkin gunakan lebih 

dari satu tempat sebaran jika memang diperlukan. Terkadang guru 

menghemat waktu dengan menempatkan bahan dan alat pelajaran yang 

diperlukan di meja tulis peserta didik atau meja kerja sebelum kelas 

dimulai. 

4. Pengelolaan pekerjaan/tugas 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:58) yang mengungkapkan 

bahwa peserta didik membutuhkan penjelasan yang gamblang 

mengenai apa tugas-tugas mereka dan apa yang diharapkan dari 

mereka. Selain memberitahukan kepada peserta didik, ajarkan kepada 

peserta didik untuk menyalin tugas ini ke dalam buku catatan mereka. 

Lebih lanjut dijelaskan (Evertson dan Emmer (2011:59) ketika guru telah 

membuat sebuah persyaratan standar untuk pekerjaan/tugas yang 

diberikan kemudian peserta didik akan mempelajari apa yang 

diharapkan dari penyelesaian tugas. Selain itu, guru juga harus 

mempertimbangkan standar untuk kerapian, yang mudah dibaca tulisan 

dan bentuk. 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:60) tanggal pengumpulan 

tugas sebaiknya masuk akal dan jelas, pengecualian sebaiknya tidak 

diberikan tanpa sebab yang tepat. Memberitahukan kepada siswa 

mengenai kebijakan untuk mengumpulkan pekerjaan secara tepat waktu 

dan hormatilah secara konsisten. 

 

5. Mempertahankan perilaku yang sesuai 

Menciptakan dan mempertahankan suatu lingkungan di mana 

peserta didik selalu terlibat dalam aktivitas yang produktif dapat menjadi 

tugas yang sulit, (Ormrod, 2009:211). Untuk mengawasi perilaku 
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peserta didik di ruang kelas secara efektif, dapat dilihat dari dua 

kategori, 1) keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran, 2) 

kepatuhan peserta didik pada peraturan ruang kelas, (Evertson dan 

Emmer, 2011:182). 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:182) keterlibatan peserta 

didik dapat dilihat dari berbagai perilaku, termasuk perhatian selama 

presentasi dan diskusi serta kemajuan yang memuaskan dalam kerja 

individual dan tugas-tugas lainnya. Kepatuhan peserta didik pada 

peraturan dan prosedur ruang kelas mudah diawasi jika guru memiliki 

tujuan yang jelas untuk perilaku dan telah menyampaikannya kepada 

peserta didik. 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:182) mengawasi perilaku 

selama presentasi kelas mengharuskan guru berdiri atau duduk di mana 

guru dapat melihat wajah seluruh peserta didik dan bahwa guru dapat 

mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan sesering mungkin. 

Perilaku yang tidak pantas juga harus segera di tangani seperti yang 

dijelaskan Evertson dan Emmer (2011:186) perilaku yang tidak pantas 

harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku tersebut terus 

berkembang dan menyebar. Perilaku yang harus diperhatikan 

menghindari tugas yang berlangsung lama, dan pelanggaran yang jelas 

atas peraturan kelas. 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:184) konsistensi berarti 

mempertahankan harapan yang sama bagi perilaku yang pantas dalam 

sebuah kegiatan tertentu sepanjang waktu dan bagi seluruh peserta 

didik. Sanksi (hukuman) harus diberikan secara konsisten. 

Ketidakkonsistenan yang nyata dalam penggunaan prosedur atau dalam 

penerapan sanksi bisa mengakibatkan kebingungan mengenai apa yang 

dimaksud dengan perilaku yang dapat diterima, (Evertson dan Emmer, 

2011:184). 

Menurut Evertson dan Emmer (2011:186) perilaku yang tidak 

pantas harus ditangani dengan segera untuk mencegah perilaku 

tersebut terus berkembang dan menyebar. Perilaku yang harus 

diperhatikan meliputi kurangnya keterlibatan dalam kegiatan dalam 

kegiatan pembelajaran, tidak perhatian atau menghindari tugas yang 

berlangsung lama, dan pelanggaran yang jelas atas peraturan ruang 

kelas. 
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Menurut Evertson dan Emmer (2011:189) pujian yang tepat 

menciptakan iklim yang positif bagi pembelajaran. Ketika digunakan 

dengan baik, pujian guru dapat menaikkan semangat dan memberikan 

dorongan yang hebat kepada peserta didik. Jenis pujian yang paling 

ampuh memberikan informasi kepada peserta didik mengenai aspek 

kinerja mana yang pantas dipuji dan memperlihatkan bahwa guru 

terkesan dengan kualitas pekerjaan peserta didik. 

Pemberian pujian dapat menciptakan iklim positif dalam 

lingkungan pembelajaran yang dapat dilakukan kepada peserta didik 

seperti memberikan komentar tertulis di kertas, hasil ujian, dan tugas-

tugas lainnya dan catatan individu tentang hasil yang dicapainya. 

Menciptakan iklim positif di ruang kelas juga dapat dilakukan dengan 

intensif dan ganjaran. Intensif dan ganjaran ekstra dapat membantu 

membangun iklim yang positif, (Evertson dan Emmer 2011:189). 

Peningkatan dalam iklim kelas terjadi karena intensif 

menambahkan minat atau rasa senang kepada kebiasaan kelas sembari 

mengarahkan perhatian menuju perilaku yang pantas dan terhindar dari 

perilaku yang tidak pantas. Sehingga peserta didik merespons secara 

positif kepada guru, yang berkontribusi pada pola interaksi yang saling 

mendukung. Lebih lanjut, dijelaskan Evertson dan Emmer (2011:190) 

banyak jenis ganjaran, termasuk pengakuan, kegiatan, simbol, dan 

hadiah dapat digunakan terhadap peserta didik sekolah dasar. Ganjaran 

yang dimaksudkan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pengakuan 

Ganjaran pengakuan melibatkan sarana memberikan perhatian 

kepada peserta didik, seperti menampilkan pekerjaan peserta didik, 

menganugerahkan sebuah sertifikat bagi prestasi, peningkatan, atau 

perilaku yang baik dan secara lisan menyebutkan prestasinya. 

b. Kegiatan 

Membolehkan atau mengatur bagi peserta didik untuk 

melakukan sesuatu yang istimewa atau menyenangkan mencakup 

pemberian ganjaran kegiatan, seperti waktu membaca bebas, waktunya 

permainan, kunjungan keperpustakaan sekolah, waktu tambahan 

menggunakan komputer. 

c. Simbol 
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Guru sekolah dasar menggunakan berbagai simbol untuk 

mengkomunikasikan evaluasi yang positif mengenai kerja peserta didik. 

Diantara contohnya adalah nilai dalam bentuk huruf dan skor numerik, 

wajah yang bahagia, tanda centang dan tanda tangan plus bintang dan 

stiker dengan desain yang menarik. 

d. Hadiah  

Hadiah merupakan benda-benda bernilai bagi peserta didik, 

seperti makanan, pensil atau pengahapus, mainan dan buku-buku. 

Sebuah prosedur yang menggabungkan beberapa jenis ganjaran adalah 

penggunaan sistem daftar kehormatan atau kompetisi di antara para 

kelompok atau tim bersama dan intensif lainnya. 
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BAB IX 

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM MANAJEMEN KELAS 

 

 

Pelaksanaan manajemen kelas di sekolah dasar tidak selalu 

berjalan dengan baik, ada beberapa faktor yang menyebabkan 

terhambatnya pelaksanaan manajemen kelas. Adapun hambatan-

hambatan dalam manajemen kelas menurut Rohani (2004:151-152) 

yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor guru, faktor penghambat yang datang dari sini seperti: 

proses pembelajaran yang tidak bervariasi, kepribadian guru yang 

tidak baik, pengetahuan guru yang kurang, serta pemahaman guru 

yang kurang terhadap siswa. 

2. Faktor siswa, kurang sadarannya siswa dalam memenuhi tugas dan 

haknya sebagai siswa, akan menjadi masalah dalam manajemen 

kelas. 

3. Faktor keluarga, tingkah laku siswa di dalam kelas adalah cerminan 

keadaan keluarganya. 

4. Faktor fasilitas, meliputi jumlah siswa yang terlalu banyak dalam 

satu kelas, besar kecilnya kelas tidak disesuaikan dengan jumlah 

siswa, dan ketersedian alat yang tidak sesuai dengan jumlah siswa 

yang membutuhkannya. 

5. Faktor yang ada diluar wewenang guru bidang studi dan sekolah. 

Dalam mengatasi masalah semacam ini mungkin yang harus terlibat 

adalah orangtua, lembaga yang ada dalam masyarakat. 

Manajemen kelas akan ditemui berbagai faktor penghambat dan 

menjadi kewenangan penanganan masalah manajemen kelas dapat 

diklarifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Masalah yang ada dalam wewenang guru. 

Ada sejumlah masalah manajemen kelas yang ada dalam 

ruang lingkup wewenang seorang guru bidang studi untuk 

mengatasinya. Hal ini berarti bahwa seorang guru bidang studi 

yang sedang mengelola proses pembelajaran dituntut untuk dapat 

menciptakan, memperhatikan dan mengembalikan iklim belajar 
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kepada kondisi belajar mengajar yang menguntungkan kalau ada 

gangguan sehingga siswa berkesempatan untuk mengambil 

manfaat yang optimal dari kegiatan belajar yang dilakukannya. 

2. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah sebagai lembaga 

pendidikan. 

Dalam kenyataan sehari-hari di kelas, akan ditemukan 

masalah pengelolaan yang lingkup wewenang untuk mengatasinya 

berada diluar jangkauan guru bidang studi. Masalah ini harus diatasi 

oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Bahkan mungkin 

juga ada masalah pengelolaan yang tidak bisa hanya diatasi oleh 

satu lembaga pendidikan akan tetapi menuntut penanganan 

bersama antar sekolah. 

3. Masalah yang ada diluar wewenang guru bidang studi dan sekolah. 

Dalam mengatasi masalah semacam ini mungkin yang harus 

terlibat adalah orang tua, lembaga-lembaga yang ada dalam 

masyarakat seperti karang taruna, bahkan para pengusaha dan 

lembaga pemerintahan setempat. 

Secara terperinci faktor pemghambat dalam manajemen kelas 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor (Guru) 

Faktor penghambat datang dari guru berupa hal-hal berikut ini: 

a. Tipe kepemimpinan guru 

Tipe kepemimpinan guru otoriter dan kurang demokratis 

akan menumbuhkan sikap pasif/agresif siswa merupakan 

sumber masalah manajemen kelas. 

b. Format belajar mengajar yang monoton 

Faktor belajar mengajar yang tidak bervariasi dapat 

menyebabkan siswa kecewa, frustasi dan bosan, ini 

merupakan sumber pelanggaran disiplin. 

c. Kepribadian guru 

Guru bersikap tidak adil, tidak objektif, dan tidak fleksibel 

akan menimbulkan masalah manajemen kelas. 

d. Pengetahuan guru 
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Terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah manajemen 

kelas dan pendekatan manajemen kelas, baik sifatnya teoritis 

maupun pengalaman praktis. 

e. Pemahaman guru tentang siswa 

Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku 

siswa dan latar belakangnya dapat disebabkan karena 

kurangnya usaha guru untuk dengan sengaja memahami 

siswa dan latar belakangnya. 

2. Faktor siswa 

Kekurang sadaran siswa dalam memenuhi tugas dan haknya 

sebagai anggota suatu kelas atau sekolah dapat merupakan 

faktor utama penyebab pengelolaan masalah kelas. 

3. Faktor keluarga 

Tingkah laku siswa di dalam kelas merupakan pencerminan 

keadaan keluarganya. Sikap otoriter orangtua akan tercermin 

dari tingkah laku siswa yang agresif/pasif. Di dalam kelas 

sering ditemukan ada siswa penggangu dan pembuat ribut, 

mereka biasanya berasal dari keluarga yang tidak utuh. 

4. Faktor fasilitas 

Faktor fasilitas merupakan penghambat dalam pengelolaan 

kelas, faktor tersebut meliputi: 

a. Jumlah siswa banyak sulit untuk dikelola. 

b. Ruangan kelas yang kecil dibandingkan jumlah siswa. 

c. Kurangnya ketersediaan alat-alat sekolah atau 

kelas/tidak sesuai. 
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BAB X 

KOMUNIKASI DALAM PEMBELAJARAN 

 

 

Menurut pendapat Sudarwan (2011:233) inti manajemen kelas 

dan proses pembelajaran adalah komunikasi interaktif antara guru dan 

siswa. guru profesional merupakan komunikator yang efektif. Di sekolah 

dasar, proses itu terjadi antara guru dan siswa. substansi pembelajaran 

adalah fokus kosentrasi interaksi mereka. Alat-alat pembelajaran 

menjadi akselator, sekaligus bisa menjelma sebagai bias penyumbat. 

Lingkungan sekaligus bisa menjelma akselerator jika kondusif, 

sebaliknya menjadi kendala atau sumber bias manakala bising dan tidak 

mencerahkan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi yang efektif 

antara masing-masing pihak, komunikator, dan komunikan. Hubungan 

yang komunikan adalah ikutan dari komunikasi yang efekti, (Sudarwan, 

2011:233). 

Komunikasi merupakan instrumen penting yang selalu dilakukan 

manusia dalam kehidupannya, begitupun dalam dunia pendidikan. Pada 

dasarnya manusia tidak mampu hidup sendiri sehingga sosialisasi 

menjadi hal penting. Sosialisasi di sini memaksa manusia untuk 

berinteraksi setiao harinya tanpa jeda. Setiap orang mempunyai gaya 

berkomunikasi mereka sendiri-sendiri. Dalam dunia pendidikan 

komunikasi adalah cara seorang pendidik dalam menyampaikan sebuah 

materi pelajaran kepada siswa. dikarenakan setiap siswa adalah seorang 

pribadi yang berbeda, maka cara berkomunikasi dengan mereka pun 

berbeda. Tentunya pendidik atau guru akan memikirkan cara untuk 

menyampaikan materi belajar kepada siswa. cara yang digunakan 

berupa komunikasi yang harus ada hubungan timbal balik diantara 

keduanya. Demikian halnya dalam hidup bermasyarakat, komunikasi 

masih penting untuk dilakukan. Manusia hidup juga membutuhkan 

sosialisasi hal itu menyebabkan silakukannya komunikasi. Manusia selalu 

hidup berkelompok sehingga membutuhkan komunikasi. Tidak akan 

terbentuk suatu masyarakat tanpa adanya komunikasi. Sebab 

komunikasi merupakan kunci untuk melakukan segala aktivitas 

bermasyarakat. 
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Sekolah juga merupakan lembaga formal yang selama ini 

mewadahi proses pendidikan. Komunikasi merupakan instrumen 

interaksi yang menjadi faktor penting untuk mewujudkan pendidikan 

yang baik. Sehingga komunikasi ini harus terjadi antara pendidik dan 

siswa. Apalagi dalam pendidikan sekolah dasar ini juga termasuk 

instrumen yang harus diwujudkan. Komunikasi antara pendidik dan 

siswa merupakan sesuatu yang harus terjadi. Komunikasi antara 

pendidik dan siswa merupakan sesuatu yang harus terjadi. Komunikasi 

mewujudkan tujuan pendidikan yaitu memahamkan siswa, sehingga 

menjadi mudah menerima materi yang diajarkan oleh guru. 

Sementara itu, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang 

memiliki perencanaan yang matang pula. Misalnya jika lingkup 

pendidikan yaitu dengan adanya aturan-aturan yang mengikat siswa. 

aturan disini adalah berusaha memahamkan siswa terkait kedisiplinan. 

Guru dan siswa atau sejenis dengan itu, sama-sama dapat memainkan 

peran sebagai komunikator sekaligus pendengar yang baik, terutama 

dalam rangka pembelajaran. guru harus menjadi komunikator atau 

pembicara yang baik dan pada saat yang sama siswa menjadi 

pendengar yang baik. Siswa menjadi komunikator yang baik dan pada 

saat yang sama guru menjadi pendengar yang baik. Ketika guru 

menjelaskan, siswa menjadi pendengar. Pada saat tertentu mereka 

berdialog, pada saat yang lain sama-sama diam untuk berfikir, 

(Sudarwan, 2011:234). 

Selanjutnya Sudarwan menjelaskan bahwa hubungan yang 

efektif dapat dibangun dengan menjaga komunikasi yang baik, guru 

profesional adalah penghubung yang efektif. Ini harus diyakini oleh 

siappun, termasuk oleh guru, dosen, kepala sekolah, widyaiswara, 

pengawas, atau pelatih. 
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BAB XI 

MEMAHAMI SISWA 

 

 

A. Memahami Siswa Dalam Manajemen Kelas 

Guru adalah tokoh kunci dalam kegiatan – kegiatan bimbingan 

yang sebenarnya di dalam kelas. Guru sangat erat hubungannya dengan 

murid. Kedudukan guru itu berwenang sepenuhnya dan mampu untuk 

mempelajari dan memahami muridnya. 

Dengan adanya guru dalam proses pembelajaran, guru harus 

mampu memahami individu peserta didiknya masing – masing. Dengan 

begitu guru dapat mengetahui bakat, minat, dan kemampuan 

individunya masing – masing. 

Memahami siswa, merupakan sikap yang harus dimiliki dan 

dilakukan guru, agar guru dapat mengetahui aspirasi/tuntutan peserta 

didik yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan 

program yang tepat bagi siswa, sehingga kegiatan pembelajaran pun 

akan dapat memenuhi kebutuhan, minat mereka dan tepat berdasarkan 

dengan perkembangan mereka. Beberapa dasar pertimbangan perlunya 

”memahami siswa” sebagai berikut : 
1. Dasar pertimbangan psikologis: bahwa suatu kegiatan akan 

menarik dan berhasil apabila sesuai dengan minat, bakat, 

kemampuan, keinginan, dan tuntutan siswa. 

2. Dasar pertimbangan sosiologi: bahwa secara naluri manusia 

akan merasa ikut serta memiliki dan aktif mengikuti kegiatan 

yang ada. 

Pentingnya Pemahaman Guru Mengenai siswanya diantaranya adalah: 

1. Dengan memahami siswa, seorang guru akan dapat memberikan 

harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Ini adalah 

penting, karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada anak 

usia tertentu, anak mungkin akan mengembangkan perasaan 

tidak mampu jika ia tidak mencapai standar yang ditetapkan 

orangtua dan guru. Sebaliknya, jika terlalu sedikit yang 
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diharapkan dari mereka, mereka akan kehilangan rangsangan 

untuk lebih mengembangkan kemampuannya. 

2. Dengan memahami siswa, Guru akan lebih mudah dalam 

memberikan respons yang tepat terhadap perilaku tertentu 

seorang anak. 

3. Dengan memahami siswa, Guru akan lebih mudah dalam 

mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya 

dimulai, sehingga guru dapat mempersiapkan anak menghadapi 

perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian dan 

perilakunya. 

4. Dengan memahami siswa, Guru akan lebih mudah dalam 

memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik 

 

Peran guru dalam memahami siswa sangatlah berperan dalam proses 

pembelajaran. Diantaranya yaitu: 

1. Mengembangkan potensi siswa 

Dengan guru dapat memahami siswa, guru dapat dengan mudah 

mengembangkan potensi – potensi siswanya yang tependam. Sehingga 

sebagai guru, guru dapat memunculkan bakat–bakat baru yang dimiliki 

oleh peserta didik yang belum pernah dieksplor sebelumnya. 

2. Mudah melakukan pendekatan pengajaran 

Seorang guru yang telah dapat memahami karakter siswanya 

masing – masing akan lebih mudah dalam melakukan proses 

pembelajaan. Karena, guru yang sudah mengerti betul apa yang 

dibutuhkan atau yang di inginkan oleh siswanya. Sehingga, dalam 

proses pembelajaran guru dapat menggunakan pendekatan pengajaran 

yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Dengan begitu proses 

pembelajaran tercapai dengan maksimal. 

Guru perlu memahami karakteristik siswa sehingga mudah 

melaksanakan interaksi edukatif. Namun itu semua tidak terlepas dari 

keterlibatan pendidik, karena seorang pendidik harus memahami dan 

memberikan pemahaman tentang dimensi-dimensi yang terdapat di 
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dalam diri siswa itu sendiri, kalau seorang pendidik tidak mengetahui 

dimensi-dimensi tersebut, maka potensi yang dimiliki oleh peserta didik 

tersebut akan sulit dikembangkan, dan siswanya pun juga akan sulit 

mengenali potensi yang dimilikinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manajemen Kelas Di Sekolah Dasar | 62 

BAB XII 

MOTIVASI DALAM MANAJEMEN KELAS 

 

A. Pengertian Motivasi 

Istilah motivasi sering digunakan dalam pendidikan, Winkel 

(1983:27) menjelaskan motif sebagai daya penggerak dari dalam dan di 

dalam subyek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi 

mencapai suatu tujuan, motivasi diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. Sejalan dengan pendapat Winkel Pengertian motif 

menurut Suryabrata (2002:70) adalah keadaan dalam pribadi orang 

yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, menurut Santrock (2008:510) 

motivasi adalah proses yang memberi semangat, arah dan kegigihan 

perilaku. Artinya, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh 

energi, terarah dan bertahan lama. 

Menurut Hamalik (2012: 158) motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan 

dan reaksi untuk mencapai tujuan. Hamalik menjelaskan ada dua prinsip 

yang dapat meninjau motivasi, ialah: 1) Motivasi dipandang sebagai 

suatu proses. Proses ini akan membantu kita menjelaskan kelakuan 

yang kita amati untuk memperbaiki kelakuan lain pada diri seseorang. 2) 

Individu menentukan karakter dari petunjuk-petunjuk dapat dipercaya, 

dapat dilihat kegunaannya dalam memperkirakan dan menjelaskan 

tingkah laku lainnya. 

Pendapat lain seperti yang dikemukankan Uno (2012:3) motivasi 

berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang 

terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung. 

Mc. Donald (dalam Hamalik, 2004:158) menyatakan “Motivation is 
an energy change within the person characterized by affective arousal 
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and anticipatory goal reaction. Berdasarkan pendapat tersebut dapat 

dimaknai bahwa motivasi merupakan suatu perubahan energi dalam diri 

atau pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Sardiman (2012: 75) motivasi dapat juga dikatakan 

serangkaian usaha menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mempunyai keinginan, maka akan berusaha untuk 

meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. Jadi motivasi itu 

dapat dirangsang oleh faktor dari luar, tetapi motivasi itu adalah tumbuh 

di dalam diri seseorang. 

Menurut Dimyati (2013:80) menjelaskan bahwa motivasi 

dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan 

mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Selanjutnya 

menurut Sadirman (2011: 73) motivasi adalah daya penggerak yang 

telah menjadi aktif. 

Menurut pendapat Majid (2013:308) motivasi merupakan satu 

penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai 

sesuatu tujuan, motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau 

keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. 

Dengan kata lain, motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya 

suatu tujuan. 

Sedangkan menurut pendapat Tohirin (2011:133) menyatakan 

bahwa motivasi merupakan keadaan internal organisme yang 

mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Motif atau keinginan untuk 

berprestasi sangat menentukan prestasi yang dicapainya. Pendapat lain 

juga dikemukakan Hamalik (2011: 160) menyatakan motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai dengan 

timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Kemudian secara ringkas juga dikemukakan Soemanto (2006:203) 

menjelaskan motivasi adalah suatu proses di dalam individu. 

Pengetahuan tentang proses ini membantu kita untuk menerangkan 
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tingkah laku yang yang kita amati dan meramalkan tingkah laku-tingkah 

laku lain dari orang itu. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi itu adalah suatu dorongan yang dapat menjadi serangkaian 

usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang 

mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat bermanfaat 

bagi dirinya. 

 

B. Pengertian Motivasi Belajar 

Menurut Winkel (1983:27) motivasi belajar adalah keseluruhan 

daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang 

memberikan arah pada kegiatan belajar itu, maka tujuan yang 

dikehendaki oleh peserta didik tercapai. 

Menurut Sardiman (2012:75) motivasi belajar sebagai keseluruhan 

daya gerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan 

belajar, sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh subjek (peserta didik) 

tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non 

intelektual. Perannya yang khas adalah dalam menumbuhkan gairah, 

merasa senang, dan semangat untuk belajar. 

Selanjutnya Yasmin (2007:158) mengungkapkan motivasi belajar 

merupakan daya penggerak psikis dari dalam diri seseorang untuk dapat 

melakukan kegiatan belajar dan menambah keterampilan dan 

pengalaman. Sesuai dengan teori belajar kognitif yang terdapat pada 

langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel diantaranya melakukan 

identifikasi karakteristik peserta didik (kemampuan awal, motivasi, gaya 

belajar, dan sebagainya), (Budiningsih, 2005:50). 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:80) motivasi belajar 

merupakan kekuatan mental yang menjadi penggerak dalam situasi 

belajar peserta didik. Sejalan dengan pendapat Uno (2012:23) 

menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan internal dan 

eksternal pada peserta didik yang sedang belajar untuk mengadakan 
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perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator 

atau unsur-unsur yang mendukung. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

belajar adalah suatu dorongan yang ada di dalam diri seseorang untuk 

belajar yang nantinya terjadi perubahan tingkah laku, yang mana 

perubahan ini akan mempengaruhi pola fikir individu dalam berbuat dan 

bertindak. Motivasi belajar mempunyai peranan penting dalam belajar, 

tanpa adanya motivasi maka kegiatan belajar akan sulit dan berhasil 

dengan baik. 

 

C. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak 

itu sebenarnya dilatar belakangi oleh sesuatu yang secara umum yang 

dinamakan motivasi. Dalam proses pembelajaran, motivasi sangat 

diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pada diri seseorang, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan 

mungkin melakukan aktivitas belajar. Seperti halnya dengan belajar, 

perlu mendapat masukan motivasi, inspirasi, semangat, dan sugesti 

yang baru untuk mengubah makna dalam belajar. Keyakinan peserta 

didik merupakan modal belajar lain yang dapat dimotivasi dan disugesti 

menjadi sebuah kekuatan belajar (Syaifurahman dan Ujiati, 2013:97).  

Motivasi belajar akan senantiasa menentukan intensitas usaha 

belajar bagi para peserta didik. Sehubungan hal tersebut Sardiman 

(2012:85) menjelaskan ada tiga fungsi motivasi antara lain: 1) 

Mendorong manusia untuk berbuat, yakni sebagai penggerak atau 

“motor yang melepaskan energi”. Motivasi dalam hal ini merupakan 
motor penggerak dalam setiap kegiatan yang akan dikerjakan. 2) 

Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. 3) Menyeleksi 

perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus 

dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan tertentu, dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut. Selain itu, fungsi lain motivasi dapat berfungsi sebagai 

pendorong usaha dan pencapaian prestasi, (Sardiman, 2012:85). 
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Motivasi juga dapat berfungsi sebagai pendorong usaha untuk 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan sesuatu usaha karena 

adanya motivasi. Adanya suatu motivasi yang baik dalam belajar akan 

menunjukkan hasil yang baik juga. Dengan kata lain, dengan adanya 

usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi seorang peserta didik akan sangat menentukan 

tingkat pencapaian prestasi belajarnya. Hanya dengan motivasilah 

peserta didik dapat tergerak hatinya untuk belajar, (Djamarah, 

2010:148). 

Lebih lanjut Hamalik (2012:161) mengemukakan bahwa motivasi 

mendorong timbulnya sikap dan mempengaruhi serta mengubah sikap. 

Jadi fungsi motivasi itu meliputi sebagai berikut: 1) Mendorong 

timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi maka akan 

timbul suatu perbuatan seperti belajar. 2) Motivasi berfungsi sebagai 

pengarah. Artinya, mengarahkan perbuatan ketercapaian tujuan yang 

diinginkan. 3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak. Dapat diibaratkan 

seperti “mesin bagi mobil”. Besar kecilnya motivasi akan menentukan 
cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

Dalyono (2007:57), mengatakan seseorang yang belajar dengan 

motivasi yang kuat, akan melaksanakan semua kegiatan belajarnya 

dengan sungguh-sungguh, penuh gairah dan bersemangat. Dengan 

demikian, keinginan seseorang atau siswa untuk berhasil dalam belajar 

juga akan menentukan hasil belajarnya (Tohirin, 2011:133). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi 

memiliki banyak fungsi dalam meningkatkan hasil belajarnya. Dengan 

adanya usaha yang tekun dan terutama didasari adanya motivasi, maka 

seseorang yang belajar itu akan dapat melahirkan prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi seorang peserta didik akan sangat menentukan 

tingkat pencapaian prestasi belajarnya. 

 

D. Jenis-jenis Motivasi 

Menurut Hamalik (2012:162) motivasi dapat dibagi menjadi dua 

jenis yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun penjelasan 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1) Motivasi instrinsik 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam 

situasi belajar dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta tujuan-

tujuan siswa. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri 

tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar dan 

kemauan sendiri. Motivasi ini sering juga disebut motivasi murni, 

motivasi yang sebenarnya timbul dalam diri peserta didik sendiri, 

misalnya keinginan untuk mendapatkan keterampilan tertentu, 

memperoleh informasi, dan mengembangkan sikap untuk berhasil. 

Jadi motivasi ini timbul tanpa pengaruh dari luar, karena rasa ingin 

taunya lebih tinggi terhadap sesuatu. 

Motivasi instrinsik adalah motivasi yang ada dalam diri siswa 

yang dapat meningkatkan kemauan diri peserta didik dalam belajar. 

Motivasi ini sangat bersifat real dan motivasi sesungguhnya atau 

disebut istilah sound motivation. 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh 

faktor dari luar situasi belajar seperti ijazah, tingkatan hadiah, dan 

persaingan yang bersifat negatif dan hukuman. Jenis motivasi ini 

timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, karena adanya 

ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain sehingga dengan 

keaadaan demikian peserta didik mau belajar. 

Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di sekolah, sebab 

pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat peserta didik 

atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Peserta didik yang 

belum memahami pentingnya belajar dalam hal ini perlu dibangkitkan 

dengan motivasi oleh guru sehingga peserta didik mempunyai 

keinginan untuk belajar. Usaha yang dapat dikerjakan oleh guru 

memang banyak, dan karena itu di dalam memotivasi peserta didik 

tidak akan menentukan suatu formula tertentu yang dapat digunakan 

setiap saat oleh guru. Bagi peserta didik yang tidak memiliki motivasi 

dalam dirinya mutlak diperlukan. Tugas guru adalah bagaimana 

menciptakan interaksi edukatif yang dapat mendorong rasa ingin 

tahu, ingin mencoba, bersikap mandiri, dan ingin maju dari peserta 

didik tumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya menopang 

keberhasilan pengajaran yang gemilang. Motivasi ekstrinsik ini 
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diberikan bisa dalam bentuk ganjaran, pujian, hadiah, dan 

sebagainya, (Djamarah, 2010:64). 

Menurut Sadirman (2012:89) motivasi dibedakan atas dua 

macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi 

instrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya 

tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu 

sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi 

ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena 

adanya perangsang dari luar. 

Santrock (2008:514) menjelaskan pengertian motivasi 

intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi 

sesuatu itu sendiri (tujuan itu sendiri). Misalnya peserta didik belajar 

menghadapi ujian karena dia senang pada mata pelajaran yang 

diujikan. Sedangkan pengertian motivasi ekstrinsik adalah melakukan 

sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain (cara untuk mencapai 

tujuan). Motivasi ekstrinsik sering dipengaruhi oleh insentif eksternal 

seperti imbalan dan hukuman, misalnya peserta didik belajar keras 

menghadapi ujian untuk mendapatkan nilai yang baik. 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi instrinsik peserta didik dalam belajar adalah dorongan yang 

ada dalam diri peserta didik untuk meningkatkan keinginan atau 

kemauannya dalam belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik peserta 

didik dalam belajar adalah dorongan dari luar diri peserta didik baik 

itu keluarga, teman dan guru serta semua lingkungan yang dapat 

meningkatkan keinginan atau kemauan dalam belajar. Kedua 

motivasi ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar. 

 

E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar menurut 

Dimyati dan Mudjiono (2013:97) adalah sebagai berikut: 

 Cita-cita atau aspirasi peserta didik 

Cita-cita atau aspirasi adalah suatu target yang ingin dicapai. 

Penentuan cita-cita atau tujuan yang akan dicapai sangat penting 

bagi peserta didik untuk meningkatkan motivasinya. 

 Kemampuan peserta didik 
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Keinginan seorang anak perlu dibarengi dengan kemampuan atau 

kecakapan mencapainya. Kemampuan ini meliputi beberapa aspek 

psikis L’Kyang terdapat dalam diri peserta didik, misalnya 
pengamatan, perhatian, ingatan, daya pikir, fantasi, dan taraf 

perkembangan berfikir peserta didik menjadi ukuran. 

 Kondisi peserta didik 

Kondisi peserta didik dapat berupa kondisi fisik dan psikologis. 

Kondisi fisik dan psikologis siswa sangat mempengaruhi motivasi 

peserta didik. Guru harus lebih cermat melihat kondisi fisik dan 

psikologis yang dialami peserta didik. 

 Kondisi lingkungan peserta didik 

Kondisi lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, merupakan 

suatu unsur yang datang dari luar diri peserta didik untuk 

memberikan motivasi belajar yang baik. 

 Unsur-unsur dinamis dalam belajar 

Unsur-unsur dinamis dalam belajar yang dimaksud adalah unsur-

unsur yang keberadaannya kondisional dalam proses belajar. 

 Upaya guru dalam mengajarkan peserta didik 

Upaya yang dimaksud adalah guru mempersiapkan diri dalam 

pemberian pelajaran seperti penguasaan materi, cara 

penyampaian, menarik perhatian peserta didik dan mengevaluasi 

hasil belajar. 

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa banyak 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, baik dari cita-cita 

peserta didik, kondisi lingkungan dan kemampuan yang ada dalam 

diri peserta didik. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi 

dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

 

F. Indikator Motivasi Belajar 

Menurut Sardiman (2012:83) motivasi yang ada pada diri setiap 

orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Tekun menghadapi tugas 

(2) Ulet menghadapi kesulitan (3) menunjukkan minat (4) Lebih senang 

bekerja mandiri (5) Tidak cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (6) 

Dapat mempertahankan pendapatnya (7) Tidak mudah melepaskan hal 

yang diyakini itu (8) Senang mencari dan memecahkan masalah soal-

soal. Sedangkan menurut pendapat Uno (2012:23) Motivasi belajar 
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adalah dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang sedang 

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya 

dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Adapun 

indikator motivasi belajar yang dikemukakan Uno (2012:23) dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan 

berhasil, (2) adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya 

harapan dan cita-cita masa depan, (4) adanya penghargaan dalam 

belajar, (5) adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) adanya 

lingkungan belajar yang kondusif 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan indikator dari 

motivasi adalah (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil, (2) adanya 

dorongan dan kebutuhan dalam belajar, (3) adanya harapan dan cita-

cita masa depan, (4) adanya penghargaan dalam belajar, (5) adanya 

kegiatan yang menarik dalam belajar, (6) adanya lingkungan belajar 

yang kondusif. 

Lebih jelasnya, indikator motivasi belajar dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Adanya hasrat dan keinginan berhasil 

Menurut Uno (2012:30) hasrat dan keinginan untuk berhasil 

dalam belajar dan dalam kehidupan sehari-hari pada umumnya 

disebut motif berprestasi, yaitu motif untuk berhasil dalam 

melakukan suatu tugas dan pekerjaan atau motif untuk memperoleh 

kesempurnaan. Motif semacam ini merupakan unsur kepribadian dan 

prilaku manusia, sesuatu yang berasal dari “dalam” diri manusia 

yang bersangkutan, (Uno, 2012:30). 

Motif berprestasi adalah motif yang dapat dipelajari, 

sehingga motif itu dapat diperbaiki dan dikembangkan melalui 

proses belajar. Lebih lanjut dijelaskan Uno (2012:30) seseorang 

yang mempunyai motif berprestasi tinggi cenderung untuk berusaha 

menyelesaikan tugasnya secara tuntas, tanpa menunda-nunda 

pekerjaannya. Penyelesaian tugas semacam ini bukanlah karena 

dorongan dari luar diri, melainkan upaya pribadi. 

2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar 

Penyelesaian suatu tugas tidak selamanya dilatarbelakangi 

oleh motif berprestasi atau keinginan untuk berhasil, kadang-

kadang, seseorang individu menyelesaikan suatu pekerjaan sebaik 
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orang yang memiliki motif berprestasi tinggi, justru karena dorongan 

menghindarkan kegagalan yang bersumber pada ketakutan akan 

kegagalan itu, (Uno, 2012:30). 

Menurut Uno (2012:30) seorang peserta didik mungkin 

tampak belajar dengan tekun karena jika tidak dapat menyelesaikan 

tugasnya dengan baik maka dia akan mendapat malu dari gurunya, 

atau diolok-olok oleh temannya, atau bahkan dihukum oleh orang 

tuanya. Dari keterangan di atas tampak bahwa “keberhasilan” 
peserta didik tersebut disebabkan oleh dorongan atau rangsangan 

dari luar dirinya. 

3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan 

Menurut Uno (2012:47) harapan didasari pada keyakinan 

bahwa orang dipengaruhi oleh perasaan mereka tentang gambaran 

hasil tindakan mereka contohnya orang yang menginginkan 

kenaikan kelas akan menunjukkan prestasi yang baik jika mereka 

menganggap prestasi yang tinggi diakui dan dihargai dengan 

kenaikan kelas. Harapan berhubungan dengan kekuatan 

kepercayaan orang itu bahwa kegiatan-kegiatan tertentu membawa 

hasil tertentu, (Uno, 2012:48). 

4. Adanya penghargaan dalam belajar 

Menurut Uno (2012:34) pernyataan verbal atau penghargaan 

dalam bentuk lainnya terhadap prilaku yang baik atau hasil belajar 

peserta didik yang baik merupakan cara paling mudah dan efektif 

untuk meningkatkan motif belajar peserta didik terhadap hasil 

belajar yang lebih baik. Pernyataan seperti bagus sekali, hebat, 

menakjubkan, disamping menyenangkan peserta didik, pernyataan 

verbal mengandung makna interaksi dan pengalaman pribadi yang 

langsung antara peserta didik dan guru, dan penyampaiannya 

konkret, sehingga merupakan suatu persetujuan pengakuan sosial, 

apalagi jika penghargaan verbal itu diberikan didepan orang banyak, 

(Uno, 2012:34). 

Menurut Hannurofik (2016:139) temuan dalam penelitiannya 

menjelaskan bahwa pengalaman penguatan guru yang diterima 

peserta didik secara verbal adalah pujian, pemberitahuan hasil 

tugas. Pengetahuan atas hasil pekerjaan merupakan cara untuk 

meningkatkan motif belajar peserta didik. Dalam belajar, hal ini 
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dapat dapat dilakukan dengan selalu memberitahukan nilai ujian 

atau nilai pekerjaan rumah. Dengan mengetahui hasil yang telah 

dicapai maka motif belajar peserta didik lebih kuat, baik itu 

dilakukan karena ingin mempertahankan hasil belajar yang telah 

baik, maupun untuk memperbaiki hasil belajar yang kurang 

memuaskan, (Uno, 2012:36-37). 

5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar 

Menurut Uno (2012:35) baik simulasi maupun permainan 

merupakan salah satu proses yang sangat menarik bagi peserta 

didik. Suasana yang menarik menyebabkan proses belajar menjadi 

bermakna. Sesuatu yang bermakna akan selalu diingat, dipahami, 

dan dihargai. Dapat dipahami bahwa penggunaan metode yang 

tepat dan bervariasi akan dapat dijadikan sebagai alat motivasi 

ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, (Djamarah 

dan Zain, 2010:73). 

6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif 

Menurut Uno (2012:33) pada umumnya motif dasar yang 

bersifat pribadi muncul dalam tindakan individu setelah dibentuk 

oleh lingkungan. Oleh karena itu motif individu untuk melakukan 

sesuatu misalnya untuk belajar dengan baik, dapat dikembangkan, 

diperbaiki, atau diubah melalui belajar dan latihan, dengan 

perkataan lain melalui pengaruh lingkungan, (Uno, 2012:33). 

Lingkungan belajar yang kondusif salah satu faktor pendorong 

belajar peserta didik, dengan demikian peserta didik mampu 

memperoleh bantuan yang tepat dalam mengatasi kesulitan atau 

masalah dalam belajar. Menurut Dimyati dan Mudjiono (2013:99) 

dengan lingkungan yang aman, tentram, tertib, dan indah, maka 

semangat dan motivasi belajar mudah diperkuat. 

 

G. Hubungan Manajemen Kelas terhadap Hasil Belajar 

Manajemen kelas berpengaruh pada motivasi belajar peserta 

didik dan juga hasil belajar. Guru yang memiliki kemampuan terhadap 

manajemen kelas akan mempertahankan kondisi kelas tetap kondusif 

serta memotivasi dalam belajar, jika manajemen kelas sudah terjaga 

dengan baik maka akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya. 
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BAB XIII 

MANAJEMEN PSIKOSOSIAL 

 

 

A. Pengertian Manajemen Psikososial 

Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat 

mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. 

Sedangkan “Psikososial” adalah istilah yang digunakan untuk 

menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan 

kesehatan mental/emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial 

melibatkan aspek psikologis dan sosial. 

Menurut Nickels, Mchugh and McHugh, manajemen adalah 

sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi 

melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya 

organisasi lainnya. Menurut Ernie Kurniawan, Manajemen adalah seni 

atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terikat dengan 

pencapaian tujuan.  

Kaitannya dengan psikologi : Ilmu psikologi berpusat pada 

manusia, mampu mengintervensi berbagai factor internal manusia 

seperti motivasi, sikap kerja, ketrampilan dengan berbagai macam 

teknik sehingga bisa di capai kinerja SDM yang setinggi-tingginya untuk 

produktivitas perusahaan. Jadi, Psikologi manajemen adalahilmu tentang 

bagaimana mengatur atau me-manage sumber daya yang ada untuk 

memenuhi kebutuhan. 

Manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan kondisi dalam 

kelompok, guru harus memiliki norma/aturan dalam kelas, sehingga 

kemajemukan kelas diciptakan kondisi yang baik. Selain itu juga 

bertujuan untuk menyiadakan kelas yang sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai dan dalam rangka terciptanya suasana sosial yang 

memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, 

emosional dan sikap, serta apresiasi pada siswa. 
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Namun, dalam pelaksanaannya manajemen kelas seringkali 

menhadapi hambatan-hambatan. Salah satu hambatan yang seringkali 

terjadi adalah guru kurang siap menghadapai berbagai kemungkinan 

yang terjadi. Salah satu kemungkinan yang terjadi adalah adanya 

kesenjangan antara sesama angota kelas. Hal ini juga dimaksudkan 

sebagai masalah pelanggaran disiplin kelas, yaitu kelas mereaksi negatif 

terhadap salah seorang anggotanya. 

Sebagai salah satu tujuan dari manajemen kelas, yaitu 

menciptakan kondisi dalam kelompok. Untuk menghilangkan 

kemajemukan dalam kelas, adalah guru harus bijak dalam mengelola 

kelasnya. Sebab murid (yang masih dalam kategori remaja) dipengaruhi 

oleh berbagai faktor dalam kehidupannya termasuk aspek sosial. Segala 

macam aspek yang mencakup hubungan sosial dengan kawan, 

orangtua, ataupun guru bisa disebut dengan aspek psikososial. 

Pada awal tahun 1960, Bloom mengungkapkan bahwa 

pengukuran di lingkungan psikososial pembelajaran di kelas merupakan 

komponen yang menentukan arah dalam meramalkan dan selalu 

mencari cara terbaik untuk kesuksesan pembelajar. Sejak saat itu 

banyak penelitian yang memperlihatkan bahwa persepsi siswa terhadap 

lingkungan (psikososial) pembelajaran di kelas dapat diukur dengan 

instrumen melalui survei, dan hasil penelitian mereka dijamin 

validitasnya. 

Masa remaja yang dialami murid merupakan suatu periode 

dalam rentang kehidupan manusia, mau atau tidak mau pasti kita 

mengalaminya. Pada masa ini, berlangsung proses-proses perubahan 

secara biologis juga perubahan psikologis yang dipengaruhi berbagai 

faktor, termasuk oleh masyarakat, teman sebaya, dan juga media 

massa. Kita yang berada di masa remaja ini juga belajar meninggalkan 

sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan pada saat yang bersamaan 

kita mempelajari perubahan pola perilaku dan sikap baru orang dewasa. 

Selain itu, kita yang remaja ini juga dihadapkan pada tuntutan yang 

terkadang bertentangan, baik dari orangtua, guru, teman sebaya, 

maupun masyarakat di sekitar. Kita bisa-bisa menjadi bingung karena 

masing-masing memberikan tuntutan yang berbeda-beda tergantung 
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pada nilai, norma, atau standar yang digunakan. Intinya aspek 

psikososial bisa didefinisikan sebagai aspek yang ada hubungannya 

dengan kejiwaan kita dan sosial. Kejiwaan tentu saja berasal dari dalam 

diri kita, sedangkan aspek sosial berasal dari luar (eksternal). Kedua 

aspek ini sangat berpengaruh kala masa pertumbuhan kita. Syamsir 

Firdaus berpendapat. 

Kadang yang lebih berpengaruh justru bukan aspek kejiwaan, 

melainkan aspek eksternal. Misalnya, media massa membangun imej 

remaja putri yang baik adalah yang berkulit putih dan bertubuh 

langsing. Demi mengejar body image seperti itu, banyak yang terkecoh 

dan berusaha menjadi imej seperti yang dikatakan di media massa. 

Sudah saatnya perubahan diri terjadi bukan dari luar, melainkan dari 

dalam diri kita sendiri karena seharusnya aspek psikososial berlangsung 

secara seimbang. Dengan kondisi ini, diharapkan interaksi aspek 

psikologi dan sosial dapat menjadi positif, yang pada akhirnya dapat 

berdampak positif pada pembentukan identitas diri kita. 

Dalam ilmu Psikologi Perkembangan, kegiatan pendidikan 

terutama sekolah, guru sangat memerlukan ilmu psikologi 

perkembangan atau yang lebih spesifik ilmu perkembangan. Guru dapat 

mengetahui kehidupan kejiwaan anak, sehingga pendidikan tentulah 

dapat dilaksanakan berdasarkan paham “wajar anak” yang berarti 
tindakan pendidikan harus disesuaikan dengan taraf perkembangan 

anak, baik perkembangan fisik maupun psikis. Untuk menuju proses 

kedewasaannya, manusia mengalami proses lama dalam 

perkembangannya. Perkembangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

baik faktor dalam diri anak (kejiwaan) maupun faktor lingkungan sosial. 

Pengaruh faktor lingkungan sosial (psikososial) yang harus 

diketahui guru dalam me-manage kelasnya: 

A. Lingkup Pembahasan 

1. Hubungan antara lingkungan psikososial dengan perkembangan 

siswa. 

2. Pengaruh-pengaruh lingkungan psikososial dengan pengelolaan 

murid di kelas. 
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3. Upaya guru dalam mengelola / me-manage lingkungan 

psikososial murid. 

 

1. Hubungan Lingkungan Psikososial dengan Perkembangan  

Hubungan antara lingkungan psikologi dan sosial dengan 

perkembangan siswa timbul karena adanya beberapa kebutuhan 

perkembangan tertentu yang sangat bergantung dari kondisi-kondisi 

sosial. Menurut Whitherington dalam bukunya Psikologi Pendidikan 

menyatakan ada beberapa kebutuhan perkembangan siswa yang 

bergantung pada kondisi sosial, yaitu : 

1. Rasa Harga Diri 

Kebutuhan akan harga diri meliputi keinginan akan pembenaran 

sosial (social approval) dan keinginan perasaan berhasil. Setiap orang, 

bahkan juga anak, mempunyai perasaan, bahwa setidaknya ia harus 

dianggap sama dengan orang lain. 

2. Konformitet 

Tekanan-tekanan sosial atau perangsang-perangsang 

rombongan pada anggota-anggota baru dari suatu lingkungan 

menimbulkan suatu kebutuhan untuk berbuat sebagai anggota-anggota 

rombongan yang lain. 

3. Kepercayaan Keluarga, Masyarakat, dan Tradisi 

Bagi siswa (anak) adalah suatu hal yang mudah untuk menerima 

kepercayaan-kepercayaan orangtua tanpa kritik. Kepercayaan-

kepercayaan dan tradisi-tradisi ini dapat mengenai bermacam hal seperti 

politik, agama, dll. 

Perlunya guru dalam memahami berbagai kebutuhan 

perkembangan pada lingkungan psikosial ini adalah dalam rangka 

menghindari kelainan-kelainan yang biasanya timbul dalam pengelolaan 

manajemen kelas. 
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Anak-anak yang biasanya dimasukkan dalam golongan anak 

berkelainan karena pengaruh lingkungan, pada umumnya menunjukkan 

kelainan itu di lapangan. Menurut penelitian yang banyak dilakukan 

kebelakangan ini, yang membuat anak dari kelompok ini menunjukkan 

kelainan. Berdasarkan sumber itu biasanya kelompok anak-anak ini 

digolongkan dalam (6) : 

a) anak yang ditolak (”rejected child”) oleh orangtuanya 

b) anak yang dimanjakan dan disebut anak manja 

c) anak yang tidak disukai oleh teman-temannya karena keadaan 

tubuhnya 

d) anak keras kepala 

e) anak nakal 

 

 

B. Pengaruh Lingkungan Psikososial dengan Manajemen Kelas 

Masa remaja disebut pula sebagai masa social hunger (kehausan 

sosial), yang ditandai dengan adanya keinginan untuk bergaul dan 

diterima di lingkungan kelompok sebayanya (peer group). Penolakan 

dari peer group dapat menimbulkan frustrasi dan menjadikan dia 

sebagai isolated dan merasa rendah diri. Problema perilaku sosial 

remaja tidak hanya terjadi dengan kelompok sebayanya, namun juga 

dapat terjadi dengan orang tua dan dewasa lainnya, termasuk dengan 

guru di sekolah. Pada masa remaja juga ditandai dengan adanya 

keinginan untuk mencoba-coba dan menguji kemapanan norma yang 

ada, jika tidak terbimbing, mungkin saja akan berkembang menjadi 

konflik nilai dalam dirinya maupun dengan lingkungannya. 

Tiap individu mempunyai pembawaan sendiri-sendiri yang satu 

sama lain berbeda. Dalam hubungannya dengan lingkungan sosial, 

manusia selalu mengadakan reaksi. Dari reaksi ini dapat diketahui 

bahwa lingkungan yang sama belum tentu menghasilkan reaksi yang 

sama secara praktis. Adanya perbedaan lingkungan sosial dapat 

disebabkan perbedaan pola kepribadian, bangsa, usia, jenis kelamin, 

minat, pendidikan dll. 
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Hal-hal tersebut secara tidak langsung membawa pengaruh-

pengaruh dalam lingkungan kelas (seperti kelainan dan gangguan kelas) 

yang secara langsung akan menjadi penghambat dalam pengelolaan 

kelas. Beberapa pengaruh tersebut adalah :  

1. Kelas adalah kumpulan dari beberapa siswa yang memiliki 

background yang berbeda. 

2. Siswa yang memiliki kelainan perkembangan tidak bisa 

berinteraksi secara normal dalam lingungan kelas. 

3. Kelainan-kelainan tersebut dapat dilihat dari segi fisik maupun 

psikis. 

4. Pola background tiap anak yang berbeda tersebut, membuat 

guru harus bekerja ekstra dalam me-manage kelas tersebut. 

Pengaruh-pengaruh tersebut menjadi salah satubatu sandungan 

guru dalam menjalankan menajemen kelas. Namun, perlu dipahami 

bahwa guru dalam menghadapi hal ini harus bersikap arif dan bijaksana. 

Karena pengaruh limgkungan psikososial murid telah menjadi bagian 

dari hidupnya. Sehingga, untuk mengelola kelas yang majemuk guru 

harus mempunyai trik-trik tersendiri. Dalam menjalankannya, guru harus 

benar-benar memahami tentang konsep lingkungan psikososial murid 

dan ilmu psikologi perkembangan untuk diterapkan dalam manajemen 

kelas. 

 

C. Upaya Guru dalam Manajemen Lingkungan Psikososial 

Siswa 

Manajemen kelas berfungsi sebagai upaya mendayagunakan 

potensi kelas berupa siswa dan sarana. Dalam upaya mendayagunakan 

siswa yang memiliki latar belakang lingkungan psikososial berbeda, ada 

beberapa hal yang harus dipahami oleh guru: 

1. Memahami konsep tentang pembawaan 
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Kemampuan atau bakat sebenarnya merupakan kemampuan 

potential, yakni mampu berkembang jika mendapatkan dorongan 

(motivasi) dan kesempatan yang baik. Guru bisa dikatakan berhasil 

dalam me-manage kelas, apabila guru telah memahami tentang 

pembawaan murid. 

2. Guru perlu mengenal latar belakang dan kehidupan murid 

Hal ini tampaknya agak sulit dilakukan oleh guru, mengingat 

rumitnya pelaksanaan tugasnya. Namun, guru yang baik adalah guru 

yang bisa mengenal murid dari latar belakang keluarga, interaksi di 

sekolah, kehidupan masyarakat sekitarnya, pergaulan di luar sekolah, 

dsb. Hal ini bisa dilaksanakan dengan baik apabila, antara pihak sekolah 

terjalin hubungan dengan keluarga, masyarakat, dan ditunjang oleh 

program Bimbingan dan Konseling di sekolah. Sehingga, apabila guru 

telah mengetahui background murid secara seksama maka proses 

manajemen kelas dapat berjalan optimal. 

3. Memahami interaksi siswa – siswa dan siswa - guru 

Bila anak didorong / diarahkan untuk berbuat, merasakan, 

berfikir sesuai dengan kehendak guru, maka guru mengedakan inreaksi 

yang dominatif. Namun, sebaiknya guru memberikan fasilitas kepada 

murid untuk merasakan dan berfikir sesuai kemampuannya dalam usaha 

berinteraksi dengan sesama dan dengan guru. Interaksi ini disebut 

interaksi sosial integratif. Apabila proses ini dijalankan dengan maksimal, 

maka pola pengembangan murid akan tampak dan guru dapat 

memehami muridnya sehingga bisa melakukan kegiatan manajemen 

kelas. 

4.  Guru perlu mendalami ilmu manajemen kelas 

Dalam hal ini, guru yang ingin menjalankan manajemen kelas, 

harus benar-benar mengetahui konsep penerapan manajemen kelas itu 

sendiri. Supaya nantinya tidak terjadi kerancuan, kesalahpahaman, dan 

kegagalan dalam menjalankannya. 

5. Guru perlu memahami ilmu psikologi perkembanagn dan sosial 
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Selain itu, guru harus pula memahami ilmu psikologi 

perkembangan dan sosial agar manajemen kelas dapat berjalan efektif 

datinjau dari lingkungan psikososialnya. 

6. Guru perlu memahami diri sendiri 

Ini merupakan hal yang selalu dilupakan oleh guru. Seorang 

guru hendaknya memiliki kepribadian yang baik, pengetahuan yang 

luas, liku-liku perkembangan manusia (sehingga guru terlebih dahulu 

memahami dirinya sebelum mencoba memahami anak muridnya). 
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