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Puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

menganugerahkan Nikmat, Taufik clan Hidayah-Nya sehingga buku ini dapat 

diselesaikan sebagaimana yang di harapkan. 

Untuk keberhasilan guru dalam proses pembelajaran, tentu tidak terlepas dari 

bagaimana guru tersebut mampu mengelola kelas depgan baik, karena kelas 

mempakan satuan unit kecil dimana siswa berinteraksi dengan guru dalam proses 

pembelajaran dengan beragam keunikan yang dimiliki, contoh: aspek fisik. psikis, 

latar keluarga, bakat dan minat. Seluruh aspek tersebut perlu ditanggapi secara positif 

sebagai faktor pemacu dalam mewujudkan situasi dinarnis yang dapat berlangsung 

dalam kelas, sehingga segenap siswa diharapkan dapat turnbuh dan berkernbang 

secara efektif dan terarah sesuai dengan tugas-tugas perkembangan mereka. Dan 

situasi seperti inilah yang akan mendorong terciptapya kerjasama sekaligus 

persaingan yang sportif dalarn meraih prestasi belajar. Hubungan manusiawi yang 



efektif ini dapat menjadi motivator belajar siswa, dan merupakan faktor pendukung 

bagi penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat 

yang tepat terhadap problem yang terjadi dalarn kelas. Ini berarti guru bertugas 

menciptakan, memperbaiki dan memelihara sistem/ organisasi kelas, sehingga anak 

didik @at memanfaatkan kemampuannya, bakatnya dan energinya pada beberapa 

tugas individualnya 

Pengelolaan kelas merupakan upaya dalarn mendayagunakan potensi kelas, 

karena itu kelas mempunyai peranan clan h g s i  tepentu dalarn menunjang 

keberhasilan proses interaksi edukatif, maka agar mqmberikan dorongan dan 

rangsangan terhadap anak didik untuk belajar, kelas hams dikelola sebaik-baiknya 

oleh guru 

Buku berjudul Pengelolaan Kelas Teori dan Praktek Dalam 

Pembelajaran yang terdiri dari enam BAB. Bab 1 mengenai hakekat pengelolaan 

kelas menjelaskan tentang pengertian dari kelas dan pen~elolaan kelas, tujuan dm 

ruang lingkup pengelolaan kelas. Bab I1 tentang menciptakan lingkungan belajar 

berisikan materi tentang bagaimana menciptakan kondisi kelas dan iklirn belajar yang 

kondusif serta bagaimana menciptakan kelas yang nyarnan clan menyenangkan. Bab 

111 membahas tentang Prinsip-prinsip dan factor-faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan kelas ditijau secara interen dan eksteren. Bab TV menjelaskan tentang 

pendekatan-pendekatan dan prosedur pengelolaan kelas yang membahas tentang 

jenis-jenis prosedur dari pengelolaan kelas. Bab V mengenai masalah-masalah 
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BAB I 

HAKEKAT PENGELOLAAN KELAS 

A. Pengertian Pengelolaan kelas 

1. Pengertian Kelas 

Kelas yang dimaksud dalam kontek ini bukan kelas hanya merupakan 

ruangan yang dibatasi dinding tempat para siswa berkumpul bersama untuk 

hempelajari segala yang disajikan oleh pengajar, tetapi lebih dari itu kelas 

merupakan satuan unit kecil siswa yang berinteraksi dengan guru dalarn proses 

pembelajaran dengan beragam keunikan yang dimiliki, contoh: aspek fisik. psikis, 

latar keluarga, bakat dan minat. Seluruh aspek tersebut perlu ditanggapi secara 

positif sebagai faktor pemacu dalam mewujudkan situasi dinamis yang dapat 

berlangsung dalam kelas, sehingga segenap siswa diharapkan dapat tumbuh dan 

berkembang secara efektif dan terarah sesuai dengan tugas-tugas perkembangan 

mereka. 

Dan situasi seperti inilah yang akan mendorong terciptanya kerjasama 

sekaligus persaingan yang sportif dalarn meraih prestasi belajar. Hubungan 

manusiawi yang ejekrif'ini dapat menjadi motivator belajar siswa, dan merupakan 

faktor pendukung bagi penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan 

proses pembelajaran, Kelas dapat diartikan sebagai berikut 

a. Kelas &lam arti sempit yakni ruangan yang dibatasi oleh empat dinding 

tempat sejurnlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran 

dengan siswa tingkat perkembangan yang sarna dan batas umur tertentu. 



b. Kelas dalam arti luas adalah ruangan yang digunakan untuk proses 

pembelajaran yang efektif dan menguntungkan serta dapat memotivasi siswa 

untuk belajar dengan baik sesuai kemarnpuan. Kelas merupakan tarnan belajar 

bagi siswa. Kelas adalah tempat bagi para siswa untuk turnbuh dan 

berkembangnya potensi intelektual dan omosional secara tepat dan seoptimal 

mungkin. 

Penciptaan kelas yang nyaman dan menyenangkan merupakan kajian dari 

pengelolaan kelas. Sebab pengelolaan kelas merupakan serangkaian perilaku 

guru dalam uapayanya menciptakan dm memelihara kondisi kelas yang 

memungkinkan peserta didik untuk belajar dengan baik. 

Dalarn kelas segala aspek pembelajaran bertemu dan berproses; gun1 

dengan segala kemampuannya; murid dengan segala latar belakang clan 

potensinya; kurikulum dengan segala komponennya; metode dengan segala 

pendekatannya; media dengan segala perangkatnya; materi dengan segala 

surnber belajarnya bertemu dan berinteraksi di dalam kelas. Sementara 

itu, hasil pembelajaran ditentukan pula segala sesuatu yang terjadi di kelas. 

Oleh karena itu, selayaknyalah kelas ditata secara baik, dan profesional. 

2. Pengertian Pengelolaan 

Kata pengelolaan berasal dan bahasa Latin, yaitu dari kata manus yang 

berarti tangan dan agree berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata 

kerja manager yang artinya menangani. Manugere diterjemahkan ke dalam 

bahasa Inggeris dalam bentuk kata kerja to manage, dengan kata benda 



management, dan manager untuk melakukan kegiatan pengelolaan. Akhirnya, 

management dite jemahkan ke dalarn bahasa Tndonesia menjadi pengelolaan 

Pengelolaan dapat diartikan sebagai suatu proses atau kerangka ke rja, yang 

melibatkan birnbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang ke arah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Pengelolaan juga 

berarti penyelenggaraan, ketatalaksanaan penggunaaan sumber daya secara efektif 

untuk mencapai tujuanl sasaran yang diinginkan agar sesuatu yang dikelola dapat 

berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. 

Dengan dernikian, pengelolaan adalah suatu kegiatan untuk menciptakan 

clan mempertahankan kondisi yang optimal bagi tejadinya proses belajar di 

dalamnya mencakup pengaturan orang (siswa) dan fasilitas, yang dilakukan mulai 

terjadinya kegiatan pembelajaran di dalarn kelas sampai berakhirnya 

pembelajaran. 

3. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Pengertian pengelolaan kelas dari beberapa pakar antara lain, Weber .W.A. 

(1988), mendefenisikan pengelolaan kelas sebagai ompleb of teaching behuvior 

of teacher eficient instruction " yang mengandung pengertian bahwa segala usaha 

yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan 

menyenangkan serta memotivasi murid agar dapat belajar dengan baik. 

Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai "those teacher behavior 

that produceshigh levels of student infovoment classroom activities and minimize 

student behaviors that i n t e ~ r i s  with dan pencapaianthe tecrchers or other 

students work and eficient zdse of  insh-zictional time. Houston at a1 (1988), 



menegaskan bahwa " Without eJfective mumunagernent the leurning procesh 

student for interfiring with instrzlction", yang mengandung pengertian bahwa 

tanpa pengelolaan yang efektif proses belajar mengajar menjadi kacau sehingga 

guru akan menegur murid-muridnya yang menggagu proses belajar rnengajar. 

Johson dan Rany, (1 970) menguraikan bahwa pengelolaan kelas adalah 

merupakan keterarnpilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, 

memahami, mendiagnosis dan kemampuan bertindak menuju perbaikan s w a n  

kelas terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan kelas 

adalah: sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi dan 

kreatif. Sementara Adnan Sulaeman (2009) mendefinisikan pengelolaan kelas 

merupakan serangkaian perilaku gun1 dalam upaya menciptakan dan memelihara 

kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik mencapai tujuan belajar secara 

efesien atau memunglunkan pesrta didik belajar dengan baik.Ahmad Sulaiman, 

(1995) mendefinisikan pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan 

untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif yang menyenangkan 

serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemarnpuan 

h k u n t o ,  (2006) mendefinisikan pengelolaan kelas adalah suatu usaha 

yang dilakukan penanggung jawab kegiatan belajar mengajar apa yang membantu 

dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana 

kegiatan belajar seperti yang diharapkan. Muliyasa (2006) mendefinisikan 

pengelolaan kelas merupakan keterarnpilan guru untuk menciptakan iklim 

pembelajaran kondusif dan mengendalikannya jika te qadi gangguan dalam 

pernbelajaran." 



B. Tujuan Pengelolaan Kelas 

I .  Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasil itas bagi macam-macam 

kegiatan belajar siswa daiarn lingkungan sosial, emosional, dan intelektual 

dalam kelas. 

2. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekeja, 

terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan. suasana disiplin. 

perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. 

3. Agar setiap anak di kelas dapat beke j a  dengan tertib sehingga tercapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efisien. 

4. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar, yang memunglunkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

5. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi tenvujudnya 

interaksi pembelajaran. 

6. Menyediakan d m  mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan 

memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan siaoal, emosional dan 

intelek siswa dalam belajar. 

7. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang dan 

karakteristik masing-masing. 

8. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, menyenangkan, sehingga 

pembelajaran dapat berjalan dengan tenang. memungkinkan peserta didik 

untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin dan membentuk 

prilaku berbudaya dan berakhlak mulia. 



C.  Ruang Lingkup dan Fungsi Pengelolaan Kelas 

1 .  Ruang Lingkup Pengelolaan Kelas 

a. Pengelolaan Kurikulum 

Kurikulum adalah suatu cakupan keja  ymg digunakan oleh seorang gun1 

sebagai pedoman yang akan dicapai di dalam proses belajar mengajar. Jadi 

pengelolaan kurikulum adalah sebuah perencanam atau pengarahan untuk 

menyelesai kan kurukulum tersebut. 

b. Pengelolaan Peserta Didik 

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia baik dari jalur jenjang 

dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, pengelolaan peserta didik adalah suatu 

proses kegiatan yang rencanakan dan diusahakan secara sengaja serta 

pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik (dalam lembaga 

pendidikan yang bersangkutan) agar dapat mengikuti PBM dengan efektif dan 

efesien. 

c. Kegiatan Akademik 

Kegiatan akademik dikategorikan sebagai kegiatan PBM (teaching), 

diantaranya membuat persiapan sebelurn mengajar, melaksanakan pengajaran 

yang telah dipersiapkan, dan menilai sejauh mana pelajaran yang sudah 

disajikan itu berhasil dan dikuasai peserta didik 



d. Kegiatan Administrati f 

I )  Kegiatan administratif dikategorikan sebagai kiegiatan "non /eachingW 

sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan guru bagi kelancaran 

mengajarnya seperti kegiatan-kegiatan procedural, dan kegiatan organisasional. 

2) Berdasarkan uraian di atas, selan,jutnya ruang lingkup pengelolaarl kelas 

dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 

(a). Fisik, pengelolaan kelas yang memfokuskan pada hal-ha1 yang bersifat 

fisik mencakup pengaturan siswa dalam belajar, ruang belajar. dan perabot 

kelas. 

(b). Nonfisik pengelolaan kelas yang memfokuskan pada aspek interaksi 

siswa dengan siswa lainnya. siswa dengan guru dan lingkungan kelas atau 

sekolahnya sebelum, selama, dan setelah pembelajaran. Atas dasar ini aspek 

psikologis, social, dan hubungan interpersonal perlu diperhatikan. 

2. Fungsi Pengelolaan Kelas 

a. Guru Sebagai Manager 

Adapun tugas dan h g s i  seorang manager adalah memenej orang-orang yang 

dipimpimya agar mau berbuat sesuai dengan keinginannya dalam rangka men- 

capai tujuan organisasi. 

Berkenaan guru sebagai manager kelas maka tugas dan fungsinya adalah 

menggerakan siswa-siswa nya dengan mempengaruhi. membimbing, 

memotivasi dan mengarahkan agar siswa-siswa itu berbuat atau berprilaku 



sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalarn kegiatan proses belajar 

mengajar. 

Sehubungan dengan itu mengetengahkan tiga kemahiran dasar yang hams 

dimiliki oleh setiap manager yaitu : 

1) Kemahiran Teknis ( Tehnical Skill ) 

Kemahiran ini lebih ditekankan kepada kemampuan untuk melaksanakan 

tugas-tugas tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya dalam posisi masing- 

masing dan bersifat operasional. Sebagai contoh misalnya seorang guru, maka 

tehnikal skill yang hams dimilikinya adalah keterampilan dalarn mengajar. 
. . 

Keterampilan itu antara lain keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya; 

keterampilan menggunakan variasi , keterampi Ian memberi kan penguatan. 

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengajar 

kelompok kecil dan perorangan, keterampilan mengelola kelas, dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 

2) Kemahiran dalarn Berkomunikasi dengan Sesarnanya ( Human Skill ) 

Kemahiran ini lebih ditekankan pada pembinaan hubungan manusiawi antar 

bawahan dengan bawahan dan antar bawahan dengan atasan sehingga tercipta 

suasana yang intim dan aknb serta ke rjasarna yang baik antara masing-masing 

personal dalam organisasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing. 

Sehubungan dengan ihl berkenaan dengan seorang guru, maka kemahiran 

ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam menciptakan, membina dan 

memelihara hubungan intern yang harmonis di antara siswa dengan siswa, guru 

dengan siswa dan guru dengan guru. Dengan demikian di antara masing- 



masing pihak akan te jalin saling pengertian dan kerjasama yang baik dalarn 

pelaksanaan tugas dan hngsi  masing-masing sehingga dengan demikian akan 

menjamin kelancaran dalarn proses belajar mengajar di dalam kelas. 

Sehubungan dengan itu seorang guru hendaknya mampu menerapkan prinsip- 

prinsip hubungan manusiawi di dalam kelas, yaitu : 

a) Sinkronisasi kan tujuan sekolah/kelas dengan tujuan siswa. Ini 

berarti guru selaku pimpinan hams berusaha mcnsinkronisasikan 

kepentingan sekolahl kelas dengan kepentingan siswa. Keberhasilan guru 

dalarn melaksanakan tugasnya berarti terpenuhinya kebutuhan siswa. Siswa 

siswa diizinkan melakukan atau berbuat apa saja dalam mengembangkan 

dirinya sepanjang tidak merugikan kepentingan kelaslsekolah. 

b) Ciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Suasana belajar 

yang menyenangkan meliputi antara lain kegiatan belajar yang menarik, 

penuh tantangan dan tidak rutin. hub~mgan guru-siswa yang bersahabat. 

nuansa kelas yang membangkitkan motivasi belajar seperti kebersihan, 

keindahan, dan penataan ruangan. 

C) Informalitas yang wajar dalam hubungan guru-siswa. Semakin baik 

manajemen kelas, hubungan guru- siswa semakin informal, tanpa 

melupakan segi formal. Jika infomalitas terlalui merliJai dalam hubungan 

guru-siswa. rasa hormat siswa terhadap guru dapat berkurang. Sebaliknya 

jika formalitas hubungan guru-siswa terlalu menonjol. maka kekakuan 

hubungan guru-siswa akan tirnbul yang mengakibatkm tergannggu 

kelancaran siswa dalam helajar. 

9 



d) Jangan perlakukan siswa sebagai mesin. Berbeda dengan uang, 

mesin, metode, material. dan alat-alat k e j a  lainnya. siswa dalam belajar 

hams diperlakuan secara wajar. Kepribadiannya diakui, keinginannya 

diperhatikan. Siswa bukan benda mati yang dapat diperlakukan semaunya di 

luar batas-batas kemampuannva. Oleh karena ihl guru dalam memberikan 

tugas-tugas belajar kepada siswa harus disesuaikan dengan batas-batas 

kemanlpuan manusiawinya. 

e) Kembangkan kemampuan siswa sampai pada tingkat yang 

maksimal. Setiap orang dalarn bekerja ingin mendapatkan kesempatan untuk 

menembangkan dirinya mereka ingin berprestasi, ingin majy ingin 

kariernya berkembang. Oleh karenanya guru hams memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mewujudkan dirinya, merealisasikan 

potensi yang dimilikinya semaksimal munglun dalarn kegiatan belajar 

mengajar. 

0 Buat kegiatan belajar yang menarik dan penuh tantangan. Belajar 

yang bersifat rutin cepat mernbosankan, sebaliknya belajar yang menarik 

dan penuh tantangan akan memperhesar gairah belajar. memperluas 

imajinasi dan memperhebat daya keras i  dan inisiatif. Sehubungan dengan 

itu guru harus marnpu menciptakan kegiatan belajar mengakar yang menarik 

dan penuh tantangan bagi siwp-siswa sehingga dapat mendorong motivasi 

belajarnya 

g Berikan pengakuan ilan penghargaan atas pelaksanaan tugas 

dengan baik. Gun1 hams dapat mengakui dan menghargai pelaksanaan tugas 



dengan baik yang dilakukim oleh siswa. Bentuk pengakuan dan 

penghargaan itu dapat berupa pujian, ucapan terima kasih ataupun hadiah 

dan atau bentuk-bentuk lain. 

h) Sediakan alat perlengkapan belajar yang cukup. Kwangnya 

lancamya pelaksanaan tugas belajar, sering te jadi disebabkan oleh kurang 

tersedianya alat perlengkapan belajar yang diperlukan oleh siswa agar dapat 

rnelaksanakan tugasnya. Sehubungan dengan itu guru harus mengusahakan 

tersedianya alat perlengkapan belajar yang diperlukan siswa agar dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik, seperti buku-buku yang diperlukan. 

i)The rigt man in the right place. Agar proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik. rnaka baik gun1 maupun siswa ditempatkan sesuai 

dengan kemarnpuannya. Guru yang mengajar suatu bidang studi tertentu 

haruslah berkualifikasi pendidikan akademik yang sesuai dengan 

bidang studi yang diajarkannya. Penempatan siswa dalam suatu 

kelas/prodi/jurusan hendalah sesuai dengan bakat, minat dan 

kemampuannya. Jangan menempatkan siswa pada kelas/prodifjurusan yang 

tidak sesuai dengan bakat. rninat dan kemampuannya. 

j)Memberikan imbalan atau penghargaan terhadap siswa yang berprestasi . 

Setiap siswa yang berprestasi di kelas harus diberikan irnbalan atau 

penghargaan sesuai dengan prestasinya baik bersifat material maupun non 

material. Misalnya dengan mernanggil narna siswa yang mendapat rangking 

kelas ke depan kelas pada saat rnenlerima raport setiap akhir semester. 



3). Kemahiran menyeiami keadaan untuk dapat mengambil langkah-langkah 

yang tepat dalarn penyelesaiannya ( Conseptual Skill ) 

Kemahiran ini lebih ditekankan pada kemampuan dalarn membaca situasi 

dan kondisi untuk &pat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam 

penyelesaian suatu masalah yang berkaitari dengan organisasi. 

Berkenaan dengan tugas atau fimgsi guru sebagai manager kelas, maka 

kemahiran ini adalah kemampuannya untuk membaca situasi dan kondisi kelas 

serta kemarnpuannya dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya 

dalam kelas yang berkaitan dengan upaya memelihara suasana belajar. 

Kemahiran ini berkaitan dengan kemampuan guru atau wali kelas dalam 

mengambil suatu keputusan ( decition making ) dalam menyelesaikan suatu 

masalah yang timbul dengan cara berfikir ilmiah. Adapun langkah-langkahnya 

adaiah sebagai berikut : 

a) menyadari adanya masalah 

b) merurnuskan masalah 

c) mengajukan hipotesis ( jawaban sementara terhadap masalah yang 

dirumuskan ) 

d) mengumpulkan data dan infomasi baik yang bersifat kualitatif maupun 

kuantitati f 

e) Menganalisis data baik secara indukti f maupun deduktif 

f) Menentukan altematif pemecahan 

g) Memutuskan tindakan yang diambil. 



Jelas kepada kita kita bahwa kemahiran dalam berhubungan dengan 

sesamanya ( Human Skill ) diperlukan dalam semua tingkatan management. 

Sedangkan kemahiran tehnical skill banyak diperlukan pada tingkat lower 

manager. Kemahiran conseptual skill banyak diperlukan pada tingkat Higher 

Manager. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tnggi 

kedudukan seseorang dalam suatu organisasi, semakin sedikit memerlukan 

tehnical skill dan semakin banyak memerlukan conseptual skill. Oleh 

karenanya dapat kita benarkan suatu teori yang menyatakan bahwa suksesnya 

seorang pemimpin organisasi bukan terletak pada tehnical skill, tetapi lebih 

ditentukan oleh managerial skillnya. 

Rerkaitan dengan tugas dan fungsi seorang guru dalam pengelolaan kelas, 

bilarnana wali kelas kita pandang sebagai adminsitrator ( Top Manager ) maka 

kedudukannya dalam kelas adalah sebagai Middle Manager. Oleh karena itu 

maka baik tehnical skill maupun human skill dan conseptual skill sama-sama 

diperlukan dalam tugasnya mengelola kelas. 

b. Wali Kelas Sebagai Administrator 

Perlu diketengahkan terlebih dahulu perbedaan pengertian antara 

management dan admiiistrasi, sehelurn kita membicarakan tentang apa tugas 

atau fungsi walikelas s e b a ~ 5  administrator. 

Telah lama diperdebatkan orang-orang tentang jawaban atas pertanyaan 

manakah yang lebih luas administrasi atau management. Bermacam macam 

pendapat telah dikemukakan oleh para sarjana adminstrasi. Pendapat tersebut 

antara lain mengatakan bahwa kedw istil~h tersebut dapat dipandang sebagai 
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kata-kata yang sama artinya, bila dipakai untuk tujuan-tujuan praktis, tetapi 

beberapa ahli yang lain cenderung untuk mengartikan administrator itu sama 

dengan Top Management dan menganggap adminsitrasi itu mengandung 

penentuan penentuan. Dalarn arti yang demikian maka orang-orang yang 

mempunyai tugas untuk memimpin, menjuruskan dan mengawasi adalah 

manager-manager dan hanya mereka yang ikut serta secara luas dalarn 

keputusan-keputusan kebijaksanaan adalah administrdtor- administrator. 

Pendapat lain mengatakan bahwa management adalah merupakan inti dari 

pada administrasi, karena management merupakan alat pelaksanaan utarna dari 

pada administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, management tidak 

melaksanakan sendiri kegiatan-kegiatan yang bersifat operasional. melainkan 

mengatur tindakan-tindakan pelaksanaan oleh sekelompok orang yang disebut 

bawahan. Dengan demikian keberhasilan administrasi sangat tergantung sekali 

pada keherhasilan dalarn management. 

Berdasarkan pendapat di atas, maka antara adrninistrasi dan management 

tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibeda- 

hedakan. Administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penentuan 

kebijaksanaan urnurn, sedangkan management adalah kebijaksanaan yang telah 

ditentukan pada tingkat adminsitrasi. 

Apabila dilihat dari segi hngsional, administrasi mempunyai dua tugas 

yang utama ialah : 

1) Menentukan tujuan nlenyeluruh yang hendak dicapai (Organizational Goal ) 



2) Menentukan kebijaksanaan umurn yang menyangkut seluruh 

organisasi (General and Overall Policies ). 

Sebaliknya management berfirngsi melakukan semua kegiatan-kegiatan 

yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalarn batas-batas 

kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat adrninistrasi. Ini tidak 

berarti management tidak mempunyai wewenang untuk menentukan tujuan 

sendiri, akan tetapi tujuan yang ditentukan pada tingkat management hanya 

bersifat departemental artinya tidak bertentangan dan merupakan penjabaran 

dari pada tujuan yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Demikian 

pula halnya dengan policy atau kebijaksanaan, ini tidak berarti management 

tidak mempunyai wewenang untuk menentukan kebijaksanaan sendiri, tetapi 

policy atau kebijaksanaan yang ditentukan pada tingkat management 

hendaknya merupakan penjabaran dan ti& bertentangan dengan policy atau 

kebijaksanaan yang telah ditentukan pada tingkat adminsitrasi. 

Kelas adalah merupakan suatu organisasi kecil yang merupakan bagian 

atau sub sistem dari sekolah sebagai total sistemya. Oleh karena itu tujuan yang 

ingin dicapai oleh kelas tidak lepas dari tujuan lembaga. Dengan demikian 

berarti tujuan kelas yang ingin dicapai merupakan penjabaran dari tujuan 

lembaga. Tujuan tersebut pada dasarnya adalah tujuan kurikulum yang sudah 

ditetapkan sesuai dengan penjenjangan kelas menun~t jenis dan tingkat sekolah. 

Berkenaan dengan tugas dan fungsi wali kelas sebagai administrator, maka 

tujuan yang dirumuskan pada dasarnya adalah tujuan dalarn pengelolaan 

kelas yaitu menciptakan. memelihara dan mengembangkan situasi dan kondisi 



kelas yang kondusif bagi belangsung proses belajar mengajar yang dinamis, 

efektif dan produktif dalam rangka pencapnian tujuan kurikulum sesuai dengan 

penjenjangan kelas menurut jenis dan tingkat sekolah masing-masing. 

Adapun yang dimaksud dengan kurikulurn adalah seperangkat rencana dan 

pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standard dan hasil 

belajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar dan tujuan pendidikan. 

Sedangkan dalam pengertian sempit kurikulurn diartikan sebagai keseluruhan 

mata pelajaran yang diajarkan sesuai dengan penjenjangan kelas masing- 

masing. Jadi dengan demikian yang dimaksud dengan pencapaian 

tujuan kurikulum, menurut pengertian di atas adalah keberhasilan dalarn 

mencapai keseluruhan tujuan kesemua mata pelajaran yang diajarkan pada 

tingkatan suatu kelas. Tujuan tersebut dikenal dengan tujuan program hidang 

studi yang dijabarkan menjadi tujuan hcrikuler/mata pelajaran. Tujuan ini 

dijabarkan kembali kedalam tujuan instruksional mum dan tujuan 

instruksional khusus. 

Secara hirarchis tujuan-tujuan pendidikan tersebut dapat terperinci sebagai 

1. Tujuan Institusional 

2. Tujuan prograrnlbidang studi 

3. Tujuan Kurikuler 

4. Tujuan Instruksional Umurn 

5. Tujuan Instruksional Khusus 



Keberhasilan dalarn pencapaian tujuan-tujuan tersebut sangat ditentukan sekali 

oleh pengelolaan kelas yang dilakukan oleh gurulwali kelas. Pengelolaan kelas 

pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan dan 

mengembangkan suasana belajar mengajar yang efektif, dinamis dan produktif, 

bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di suatu kelas. Agar pengelolaan 

kelas dapat dilaksanakan secara terarah, maka diperlukan perurnusan tujuan 

secara jelas. Kejelasan perurnusan tu-juan ini, baik mengenai ruang lingkup 

sasarannya maupun bidangnya akan memudahkan dalam menentukan tugas- 

tugas pokok yang akan dilaksanakan dalam pengelolaan kelas. 

Tugas pokok adalah kegiatan yang hams dilaksanakan guna mencapai tujuan 

yang telah ditentukan. Hal-ha1 yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan 

tugas pokok adalah sebagai berikut: 

1. Tugas pokok hams merupakan bagian dari tujuan yang akan dicapai. 

Pelaksanaan tugas pokok berarti upaya dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah dirumuskan. 

2. Tugas pokok hams dalam batas kemarnpuan untuk dicapai dalam jangka 

wakhi tertentu. Tugas pokok merupakan landasan dalam penyelenggaraan 

semua kegiatan dalam pengelolaan kelas. 

3. Menetapkan Policy/Kebijaksanaan dalam Pencapaian Tujuan Tersebut 

Rerdasarkan tujuan pengelolaan kelas yang telah dirumuskan secara jelas 

tersebut, maka ditentukan Policy~l<ebi~~aksanaan dalarn pencapaiannya. 

Policylkebijaksanaan ini sangat penting artinya sebagai dasar atau landasan 

untuk berbuat atau bertindak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 



perlu dilaksanakan &lam rangka mencapai tujuan yang telah digariskan. 

Policykebijaksanaan juga berguna untuk dijadikan pedoman bagi guru-gun1 

untuk membimbing, mempengaruhi dan menjuruskan murid-murid dalam 

usaha untuk mencapai tujuan hstruksional. Policykebijaksanaan dimaksud 

adalaheberupa pengaturan tata tertib kelas yang hams dipatuhi oleh guru 

maupun murid-murid dalam suatu kelas. 

Policylkebijaksanaan tersebut merupakan alat yang &pat menjamin 

berlangsungnya proses belajar mengajar yang dinamis, produktif, efektif dan 

efisien di kelas, karena baik guru-guru maupun murid-murid akan berbuat atau 

berprilaku sesuai dengan tata tertib atau peraturan yang telah digariskan 

sebagai suatu kebijakan atau policy kelas. Pelanggaran atas 

policykebijaksanaan tersebut tentu akan mendapat sanksi sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

Policykebijaksanaan kelas yang disusun oleh wali kelas itu hams 

dijabarkan dan tidak boleh bertentangan dengan policy sekolah secara 

keseiuruhan. Policy itu pada dasarnya merupakan peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan yang hams dipatuhi oleh warga kelas. pada umumnya 

policylkebijaksanaan kelas itu berisikan: 

1. Kewajiban siswa sebagai anggota kelas 

2. Tata tertib siswa di dalam kelas 

3. Larangan-larangan terhadap siswa 

4. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakrlkan 



Kewajiban siswa sebagai warga kelas antara lain berisikan ketentuan-ketentuan 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan bahasaIndonesiavang baik clan benar di dalam kelas. 

2. Memakai seragam sekolah bersih dm rapi sesuai dengan ketentuan. 

3. Melaksanakan dan memelihara keamanan, ketertiban. keindahan, kebersihan 

dan kekeluargaan di kelas. 

4. Menunjukkan sikap sebagai warga kelas yang baik, helajar keras dan tekun. 

disiplin, sopan, santun, dan cermat. 

5. Melaksanakan dengan baik tugas yang dibebankan oleh guru-guru dengan 

rasa penuh tanggung jawab. 

6. Membimbing dirinya sendiri dalam menghindarkan pengaruh yang dapat 

merusak narna baik dirinya sendiri serta citra kelas. 

7. Melunasi sumbangan atau iuran yang telah menjadi ketentuan kelas. 

8. Berpartisipasi secara aktif dalarn mengikuti setiap kegiatan osis dalam 

rangka menjaga narna baik kelas. 

9. Melapor kepada wali kelas atau guru atas suatu ha1 yang diketahui telah 

terjadi atau mungkin terjadi yang dapat merusak keserasian dan keamanan 

lingkungan kelas. 

Tata tertib kelas antara lain berisikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 

I .  Setiap pelajaran dimulai siswa harus sudah berada di tempat dan 

menyiapkan diri untuk mengikuti dengan tertib dan penuh perhatian 

terhadap pelajaran yang akan di sampaikan oleh guru. 



2. Siswa tidak diperkenankan keluar masuk ruangan kelas sewaktu pelajaran 

berlangsung tanpa seizin guru kelas. 

3. Siswa yang terlarnbat datang untuk mengikuti pelajaran, tidak 

diperkenankan langsung masuk kelas sebelum mendapat izin dari guru piket 

atau petugas yang ditunjuk. 

4. Ketua kelas atau wakilnya hams mencari guru yang bersangkutan/melapor 

kepada guru piket atau petugas yang ditunjuk, apabilalirnamenit setelah be1 

dibunyikan, guru belum juga hadir di dalam kelas. 

5. Siswa yang karena sesuatu sebab tidak dapat mengikuti pelajaran sesuai 

dengan jadwal, hams dapat menunjukkmsuratketermgan dari orang tualwali 

mengenai sebab-sebab ketidak hadiran dengan ketentuan: 

a) Tidak hadir karena sakit selama 3 hari berturut-turut atau 

lebih,suratketerangan dari orang tualwali siswa. 

b) Tidak hadir tanpa keterangan 

Sedangkan larangan-larangan antara lain berisikan: 

1. Berisik selama pelajaran berlangsung. 

2. Meminjam alat-alat perlengkapan belajar temannya selama pelajaran 

berlangsung. 

3. Memakai perhiasan dan berhias secara berlebihan atau memakai pakaian 

secara berlebi han. 

4. Membawa, mengedarkan dan memperlihatkan buku bacaan, kaset video, 

kaset rekarnan film dan sejenisnya yang bersifat asusila atau dapat merusak 

moral. 



5. Membawa berbagai macarn senjata di kelas atau alat-alat lain yang &pat 

dijadikan sebagai senjata yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan 

orang lain. 

6. Berambut panjang melebihi kerahnya (gondrong) bagi siswa putra rambut 

hams disisir rapi. 

7. Membuang sarnpah atau corat-coret di dalam kelas. 

8. Berpindah-pindah tempat duduk tanpa seizin wali kelas 

9. Siswa tidak diperkenankan berada di dalam kelas saat jam istirahat. 

Pelanggaran terhadap policykebijaksanaan kelas itu dapat dikenakan sanksi 
-. . . 

antara lain: 

I .  Pernyataan lisan kepada yang bersangkt~tan 

2. Peringatan tertulidpanggilan kepada orang tua/wali siswa 

3. Tidak diperkenakan mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung 

4. Skorsing selama jangka waktu yang ditentukan 

5. Diserahkan kembali kepada orang tua/wali siswa yang bersangkutan atau 

dikeluarkan dari sekolah, apabila tindakan-tindakan seperti tersebut diatas 

tidak membawa hasil yang diharapkan. 



BAB I1 

MENCIPTAKAN LTNGKUNGAN RELAJAR 

PENGATURAN KONDISI KELAS DAN IKLIM BELAJAR SISWA 

A. Pengaturan Kondisi Kelas 

Pengelolaan kelas dalam pengembangan budaya dan iklim sekolah adalah 

segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana dan kondisi belajar di 

dalam kelas agar menjadi kondusif dan menyenangkan serta ilapat memotivasi 

siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Dengan kata lain 

pengelolaan kelas mempakan usaha dalam mengatur segala hal dalam proses 

pembelajaran, seperti lingkungan fisik dan sistem pembelajaran di kelas. 

Pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi kelas yang kondusif. 

Kelas yang kondusif adalah lingkungan belajar yang mendorong terjadinya proses 

belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar apapun yang ditempuh guru akan 

menjadi tidak efektif jika ti& didukung dengan iklim dan kondisi kelas yang 

kondusif. Oleh karena itu gum perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di 

kelas sedemikian rupa sehingga menyenangkan, aman, dan menstimuiasi setiap 

anak agar terlibat secara maksimal dalarn proses pembelajaran. 

Pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar anak mampu 

melakukan kontrol terhadap pemenuhan kehutuhan emosionalnya Lingkungan 

belajar yang memberi kebebasan kepada an& untuk melakukan pilihan-pilihan 

akan mendorong anak untuk terlibat secara fisik. emosional, dan mental dalam 

proses belajar, dan karena itu, akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang 



hatif-yrucluktif. Itulnh sebobnya, nnlengapa setiap anak pcrlu dibcri kck-bmw 

untuk melakukan pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang mampu dan mau 

di lakukann y a  

Pengelolaan kelas yang baik, dapat dilakukan dengan penciptaan 

lingkungan kelas dan atmosfir belajar yang kondusi f 

Untuk lebih jelasnya di uraiankan seperti berikut: 

1. Penciptaan Lingkungan Kelas yang Kondusif 

Ragaimana membuat kelas kita supaya men-jadi kelas yang nyaman bagi siswa- 

siswa? Seorang pebelajar merasa senang datang ke sekolahnya, dikarenakan pada 

pikirannya tergarnbar sebuah ruangan kelas yang nyarnan. pengajar-pengajar yang 

baik, dan berkompeten, teman-teman yang baik, fasilitas-fasilitas pengajaran yang 

lengkap dan mendukung, sehingga dia marnpu berpikir produktif, bekerja sama 

dengan teman-temannya, mampu menyerap informasi yang disarnpaikan. 

Inilah sebuah gambaran di mana sebuah lingkungan belajar mampu mendorong 

siswa untuk datang ke sekolah. Berbeda halnya dengan seorang pelajar yang 

memiliki sebuah lingkungan belajar yang kotor. pengajar-pengajar yang tidak 

baik, suasana kelas yang berantakan, teman-teman yang individualis, serta 

fasilitas pengajaran yang tidak sesuai, tentunya akan menirnbulkan kesan malas, 

dan membosankan, sehingga tidak timbul rasa semangat pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung dan berdampak pada kegagalan proses belajar-mengajar, 

dikarenakan suasana lingkungan belaj ar yang tidak kondusi f dan efekti f. 

Garnbaran di atas menunjukkan bahwa salah satu faktor penting yang 

menentukan hasil belajar adalah lingkungan belajar. Dalam lingkungan yang 



menyenangkan, siswa akan senang belajar. dan secara langsung akan 

meningkatkan hasil belajar. Sebaliknya jika lingkungan belaiar tidak nyaman 

maka tidak akan mendukung hasil belajar yang maksimal. Apakah lingkungan 

belajar itu?. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar 

siswa. Lingkungan belajar tersebut dapat hersifat fisik. misalnya n~ang kelas, 

perabotan kelas, kebersihan kelas, meja-kursi . dan lain lain. Lingkungan kelas 

juga dapat bersifat non fisik, misalnyai nteraksi, ketenangan, dan kenyamanan. 

Bagaimana mengatur fasilitas kelas agar menjadi tempat yang kondusif bagi siswa 

atau pebelajar. 

a Pengaturan ruang kelas. Aturlah ruang kelas sehingga ruang kelas menjadi 

nyarnan. Ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup 

sehingga te jadi pergantian udara secara bebas. Atur m e j a - h i  guru di tempat 

yang baik dan dapat memandang ke seluruh ruang kelas. Atur meja-kursi siswa 

agar tidak berdesak-desakan, sesuaikan jumlah meja-kursi dengan kapasitas 

ruang. Keluarkan perabot yang sudah tidak difungsikan lagi supaya tidak 

mengoton ruangan. 

b. Menjaga kebersihan kelas. Kelas hams dijasa kebersihannya oleh semua warga 

kelas. Sediakan tempat sarnpah di luar kelas. Secara berkala ajak siswa untuk 

membersihkan keias secara bersama-sarna. 

c. Pengaturan dinding kelas. Aturlah dinding kelas sehiigga sedap dipandang. 

Jangan biarkan dinding kelas kosong. tetapi isi dengan berbagai sumber 

belajar, media, kata-kata mutiara, dan hail-hasil karya siswa Dinding kelas 

yang baik adalah bukan dinding kelas yang bersih tanpa tempelan tetapi 



dinding kelas yang bermanfaat sebagai sumber belajar. Catlah dinding kelas 

dengan wama-wama yang cerah. misalnya. memh, kuning. biru. hijau: hindari 

cat dengan warna yang kalem misalnya coklat dan krem. 

d. Atur meja dan kursi siswa dengan fimnasi yang berubah-ubah, paling tidak 

setiap 2 hari sekali. Perubahan formasi meja dan kursi siswa ini akan 

mempengaruhi pola interaksi antara guru dengan siswa maupun antara siswa 

dengan siswa lainnya. Dengan perubahan seperti ini maka siswa tidak &an 

merasa bosan di kelas. 

e. Buatlah sudut baca/perpustakaan kelas yang menjamin siswa untuk akti f 

membaca dan menelusuri informasi. Isi perpustakaan kelas dengan bacaan- 

bacaan yang manarik yang sesuai dengan usia siswa. Buku-buku di 

perpustakaan kelas ini jangan hanya buku-buku pelajaran saja tetapi sebaiknya 

adalah buku-buku yang menarik dan inspiratif. 

f. Menghindari kebisingan. Kebisingan merupakan masalah yang dihadapi oleh 

sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Biasanya sekolah-sekolah di kota 

memiliki bangunan ruang kelas yang dekat dengan jalan nya  karena sempitnya 

lahan. Untuk mengurangi kebisingan tanamlah pohon-pohon. 

g. Sediakan tempat besosialisasi. Sekolah bukan hanya merupakan tempat belajar 

berbagai mata pelajaran, tetapi juga untuk besosialisasi. Oleh sebab itu sekolah 

perlu menyiapkan tempat untuk mereka bersosialisasi. Sediakan kursi di luar 

kelas yang dapat digunakan oleh siswa untuk berdiskusi, bersosialisasi, atau 

hanya sekedar beristirahan setelah jenuh belajar pelajaran di kelas. Selain 



pengatwan lingkungan tisik, linghungan non fisik juga perlu di kelola Apa 

saja lingkungan tisi k yang penting bagi terselenggaranya kelas yang kondusi f. 

2. lklim Kelas yang Kondusif 

a. Interaksi siswa dengan guru serta siswa dcngan sis~va lainnya. Kembangkan 

interaksi yang nyaman antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa 

lainnya Interaksi ini hanya bisa terjalin kalau guru menggunakan card PAKEM 

dalam pembelajaran. Kalau guru hanya menggunakan cara mengajar ceramah, 

dapat dipastikan interaksi antar siswa akan terbatas. 

b. Buatlah aturan, tata tertib, etika, yang disepakati oleh semua siswa Aturan 

yang dibuat secara demokratis ini menjadi bagian yang mengikat dan memberi 

keuntungan kepada semua warga kelas. 

c. Kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Sampaikan kepada semua 

siswa bahwa kenyamanan kelas men.jadi tanggung jawab bersama. Seminggu 

sekali ajaklah siswa mendisain dan mengatur ruang kelasnya, Kegiatan ini 

dapat dilakukan seminggu sekali, misalnya dilakukan pada hari sabtu sebelum 

pulang sekolah. Rahas dengan mereka apa yang perlu ditambahkan di kelas dan 

apa yang perlu dikurangi. 

d. Refleksi. Tugaskan kepada setiap siswa untuk menuliskan ref-leksinya 

mengenai ruang kelas mereka. Melalui refleksi ini gun1 akan memahami 
a 

apakah ruang kelasnya ini sudah kondusif untuk pembelajaran atau belurn. 



3. Desain Kelas 

Desain kelas meliputi pengaturan ruang belajar yang didesain sedemikian rupa 

sehingga tercipta kondisi kelas yang menyenagkan dan dapat menurnbuhkan 

sernangat dan keinginan untuk belaiw dengan haik seperti: pengaturan meja, 

kursi, lemari, gambar-garnbar afirmasi, pajangan hasil karya siswa yang 

berprestasi, alat-alat peraga media pembeiajaran dan jika perlu di iringi dengan 

nuansa musik yang sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan atau nuansa 

musik yang dapat membangun gairah belajar siswa. 

Design ruang kelas yang baik dimaksudkan untuk menanamkan, 

menumbuhkan, dan memperkuat rasa keberagarnaan dan perilaku-perilaku 

spritual siswa. Dengan ruang kelas yang baik, para siswa dapat berkomunikasi 

secara bebas, saling menghormati dan menghargai pendapat masing-masing. Di 

samping itu, dengan ruang kelas yang tertata dengan baik. gum akan leluasa 

memberikan perhatian yang maksimal terhadap setiap aktivitas siswa. 

Pembelajaran yang efektif dapat bermula dari iklim kelas yang dapat 

menciptakan suasana belajar yang menggairdhkan. untuk i tu per1 u diperhati kan 

pengatwad penataan ruang kelas dan isin ya, selama proses pembelajaran. 

Lingkunagan kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi yang &if antara siswa dengan guru. dan antar siswa. Ada beberapa 

prinsip yang perlu diperhatikan nleh guru dalam menata lingkungan fisik kelas 

menurut h ise l l  (Winataputra, 2003: 9.22) yaitu: 



a. Visibility ( Kclcluasaan Pandru~gan) 

Visibility artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak 

mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat 

rnemandang guru, benda atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula 

guru hams dapat memandang semua siswa kegiatan pembelajaran. 

b. Accesibility (Mudah dicapai) 

Penataan ruang hams dapat mernudahkan siswa untuk rneraih atau rnengarnbil 

barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran. Selain itu jarak 

antar tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa sehingga siswa dapat 

bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja 

c. Fleksibilitas (Keluwesan) 

Barang-barang di dalam kelas hendakn ya rnudah ditata clan di pindahkan yang 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Seperti penataan tempat duduk 

yang perlu dirubah jika proses pembelajaran menggunakan metode diskusi, dan 

ke rja kelompok. 

d. Kenyamanan-Kenyamanan disini berkenaan dengan temperatur ruangan. 

cahaya, suara, dan kepadatan kelas. 

e. Keindahan 

Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha guru menata ruang kelas yang 

menyenangkan dan kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang indah 

dan rnenyenangkan dapat berengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa 

terhadap kegiatan pernbelajaran yang dilaksanakan. 



Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak 

duduk bekelompok dan memudahkan gun1 bergerak secara leluasa untuk 

membantu clan memantau tingkah laku siswa dalam belajar. 

Dalam pengaturan ruang belajar, hal-ha1 benkut perlu diperhatikan yaitu: 

a. Ukuran bentuk kelas 

b. Bentuk serta ukuran bangku dan meja 

c. Jumlah siswa dalarn kelas 

d. Jurnlah siswa dalam setiap kelompok 

e. Jumlah kelompok dalarn kelas 

f. Komposisi siswa dalarn kelompok (seperti siswa yang pandai dan kurang 

pandai, pria dan wanita). 

g. Tempat Duduk Siswa. Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang yang 

diperlukan oleh siswa dalarn proses pembelajaran temtama dalarn proses 

belajar di kelas di sekolah iormal.tenlpat duduk &pat mempngaruhi proses 

pembelajaran siswa. bila tempat duduknya bagus, tidak terlalu rendah, tidak 

terlalu besar, bundar, persegi emDat panjang, sesuai dengan keadaan tubuh 

siswa. Maka siswa &an merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang. 

Bentuk dan ukuran tempat yang digunakan bermacam-macam, ada yang 

satu tempat duduk dapat di duduki oleh seorang siswa, dan satu tempat yang 

diduduki oleh beberapa orang siswa. Sebaiknya tempat duduk siswa itu mudah di 

ubah-ubah formasinya yang disesuaikan dingan kebutuhan kegiatan 

pembelajaran. Untuk ukuran tempat dudukpun se bai knya tidak terlalu besar 

ataupun terlalu kecil sehingga m u h h  untuk diubah-uhah dan juga hams 



disesuaikan dengan ukuran benttik kelas. Sebenamya banyak macam posisi 

tempat duduk yang biasa digunakan di dalam kelas seperti bejejer ke belakang, 

bentuk setengah lingkaran, berhadapan, dan sebagainga 

Biasanya posisi tempat duduk bzjejer kebelakang digunakan dalam kelas 

dengan metode belajar cerarnah. Dan unh~k metode diskusi dapat menggunakan 

posisi setengah lingkaran atau berhadapan. Dan sebagai alternatif penataan tempat 

duduk dengan metode kerja kelompcjk atau bahkan bentuk pembelajaran 

kooperatif. ada beberapa model penataan bangku yang biasa digunakan dalam 

pembelajaran kooperati f, dian taran ya seperti : Meja tapal kuda, siswa bekelompok 

di ujung meja, penataan tapal kuda, siswa tlalarn satu kelompok ditempatkan 

berdekatan. meja Panjang. meja Kelompok. siswa dalam satu kelompok 

ditempatkan berdekatan, meja berbaris, dua kelompok duduk berbagi satu meja 

Dan masih ada beberapa bentuk posisi tempat duduk yang dapat 

diterapkan dalam pembelajaran kooperatif ini. Dalam memilih desain penataan 

tempat duduk perlu memperhatikan jumlah siswa dalarn satu kelas yang kan 

disesuaikan pula dengan metode yang akan digunakan. 

Hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa dalam penataan tempat duduk 

siswa tersebut guru tidak hanya menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang 

digunakan saja. Tetapi seorang guru perlu mempertimbangkan karakteristi k 

individu siswa, baik dilihat dari aspek kecerdasan, psikologis, dan biologis siswa 

itu sendiri. Hal ini penting kart-na guru perl; menyusun atau menata ternpat duduk 

yang dapat memberikan suasana yang nyaman bagi para siswa. 



a. Pengaturan meja-kursi. 

Susunan meja-kursi hendaknya memungkinkan siswa-siswa dapat saling 

berinteraksi clan memberi keluazaan untuk te rjadinya mobilitas pergerakan 

untuk melakukan aktivitas bel*ar. Meja-kursi juga hendaknya dapat 

digerakkan, dipindahkan. dan disusun secara fleksibel. Ben keleluasaan siswa 

mengatur sendiri atau memilih meja-kursinya masing-masing, 

Berikut dikemukakan beberapa bentuk penataan meja-kursi yang dapat dipilih 

oleh gun1 guna meningkatkan keterlibatan dan interaksi antar siswa dalam 

proses pembelajaran. Beberapa ha1 yang perlu diperhatikan berikut ini dalarn 

menerapkan model ini. 

1) Pengaturan meja-kursi sebaiknya dapat digerakkan, dipindahkan, dan 

disusun secara fleksibel. 

2) Memberikan keleiuasaan siswa mengatur sendiri atau memilih meja- 

kursinya masing-masing, walaupun mungkin akan tampak acak-acakan dan 

tidak beraturan. 

3) S u m a n  meja-kursi yang baik adalah yang memungkinkan siswa dapat 

saling berinteraksi dan memberi keluasaan untuk tejadinya mobilitas 

pergerakan untuk melakukan aktivitas belajar. Prinsip pokok yang perlu 

diperhatikan dalam pengaturan r n e j a - h i  adalah tatanan mana yang dapat 

menstimulasi dan mempertahakan tingkat keterlibatan belajar yang tinggi. 

b. Pemajangan gambar dan warna. 

Pemajangan gambar dan pemilihan wcma ~ r l u  mempertimbangkan saran- 

saran berikut. 



1 ) Siswa perlu dili batkan &lam pengadaan dan penataan pajangan-pajangan 

yang dibutuhkan dalam kelas. Siswa, misalnya. dapat diminta membuat 

gambar, poster, motto, puisi, atau petikan ayat, hadis, dan pesan tokoh 

tertentu, untuk dipilih dan dipajang dalarn kelas. 

2) Guna menghindari kejenuhan terhadap gambar dan isi poster afirmasi yang 

sarna, guru perlu secara priodik mengganti gambar-gambar atau poster-yster 

tersebut. 

3) Guna mengoptimalkan penataan ruang. maka hasil-hasil pekejaan siswa 

sebaiknya dipajangkan untuk mcmenuhi ruang kelas. karya-karya terpilih 

siswa yang dipajang dapat berfungsi sebagai reward dan praise yang dapat 

memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi 

siswa lain. 

c. Ventilasi dan pengaturan cahaya 

Suhu, ventilasi dan penerangan (kendati pun guru sulit mengatur karena 

sudah ada) adalah aset penting untuk terciptarnya suasana belajar yang 

nyarnan. Oleh karena itu. 

1 )  Mengatur ventilasi dalam kelas. ventilasi dalam kelas sangat di 

perlukan, agar tercipta kondisi kelas yang nyarnan. 

2) Pencahayaan dalarn kelas harus memadai. agar apa yang ditulis oleh guru 

di papan tulis dapat terlihat j e l s .  dan jika pencahayaan itu memadai siswa 

tidak akan mengant&. 

3) Ventilasi harus cukup men jamin kesehatan siswa. 



d. Pengaturan peny impanan barang-barang 

Rarang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah 

dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan 

belajar. Barang-barang yang karena nilai praktisnya tinggi dan dapat disimpan 

di ruang kelas seperti buku pelajaran. pedoman kurikulum, kartu pribadi dan 

sebagainya, hendaknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu gerak kegiatan siswa-Tentu saja masalah pemeliharaan juga 

sangat penting dan secara periodik hams dicek dan recek. Hal lainnya adalah 

pengarnanan barang-barang tersebut. Baik dari pencurian maupun barang- 

barang yang mudah meledak atau terbakar. Hal lain yang perlu diperhatikan 

dalam penciptaan lingkungan fisik tempat belajar' adalah kebersihan dan 

kerapihan. Seyogyanya guru clan siswa turut aktif dalam membuat keputusan 

mengenai tata ruang, dekorasi dan sebagainya. 

Tata letak perlengkapan proses belajar di kelas 

Periengkapan siswa dan guru perlu ditatit sedemikian rupa sehingga dapat 

menunjang kegiatan belajar-mengajar y'mg mengaktifkan siswa. yakni memung- 

kinkan hal-ha1 sebagai berikut: 

Aksesibiiitas: siswa mudah menjangkau alat atau surnber belajar yang tersedia 

Mobilitas: siswa dm guru mudah bergerak dari satu bagian ke bagian lain dalarn 

kelas. Interaksi, memudahkan te rjadi interaksi antara guru dan siswa maupun 

antara siswavariasi kerja siswa: memungkinkan siswa bekejasama secara 

perorangan, berpasangan. atau kelompok . 



Guru perlu menata ruang kelas agar siswa &pat belajar dengan nyarnan. 

1,ingkungan fisik dalam ruang kelas clapat mejadikan siswa belajar &if. Tetapi 

tidak ada satupun bentuk ruang kelas yang ideal, namun ada beberapa pilihan 

yang dapat diambii sebagai variasi. Dekorasi interior kelas hams dirancang yang 

memungkinkan anak belajar aktif. yakni yang menyenangkan dan menantang. 

Formasi kelas berikut ini tidak dimaksudkan untuk menjadi susunan yang 

permanen. Jika mubeler (meja atau kursi) yang ada di ruang kelas dapat dengan 

mudah dipindah-pindah. maka sangat mungkin menggunakan beberapa forrnasi 

ini sesuai dengan yang diinginkan. Menurut Silberman (1996), ada beberapa 

formasi yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif 

antara lain sebagai berikut: 

a. Formasi Huruf U 

Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta didik dapat 

melihat guru danlatau melihat media visual dengan mudah dan mereka dapat 

d i n g  berhadapan langsung satu dengan yang lain. Susunan ini ideal untuk 

membagi bahan pelajaran kepada peserta didik secara cepat karena guru dapat 

masuk ke huruf U dan be jalan ke berbagai arah dengan seperangkat materi. 

b. Formasi Corak Tim 

Mengelornpokkan meja-meja setengah lingkaran di ruang kelas agar 

memungkinkan anda untuk melakukan interaksi tim. Anda dapat meletakkan 

kursi-k&i rnengelilingi meja-meja untuk susunan yang paling akrab. Jika anda 

melakukan, beberapa peserta didik hams memutar kursi mereka melingkar 

menghadap kc depan ruang kelas untuk melihat and* papan tulis atau layar. 



c. Meja Konferensi 

Ini terbaik jika meja relatif persegi panjang. Susunan ini mengurangi 

pentingnya pengajar dan menarnbahkan pentingnya peserta didik. 

Susunan ini dapat membentuk perasaan formal jika pengajar ada pada ujung 

meja. 

d. Lingkaran 

Para peserta didik hanya duduk pada sebuah lingkaran tanpa meja atau kursi 

untuk interaksi berhadap-hadapan secara langsung. Sebuah lingkaran ideal 

untuk diskusi kelompok penuh. Sediakan ruangan yang cukup, sehingga anda 

dapat menyuruh peserta didik menyusun kursi-kursi mereka secara cepat dalam 

berbagai susunan kelompok kecil. 

e. Kelompok untuk Kelompok 

Susunan h i  memungkinkan anda melakukan diskusi fishbowl (mangkok ikan) 

atau untuk menyusun permainan peran, berdebat atau observasi aktifitas 

kelompok. Susunan yang paling khusus terdiri dari dua konsentrasi lingkaran 

kursi. Atau anda dapat meletakkan meja pertemuan di tengah-tengah. 

dikelilingi oleh kursi-kursi pada sisi luar. 

f. Workstut ion 

Susunan ini tepat untuk lingkungan tipe laboratorium, aktif dimana setiap 

peserta didik duduk pada tempat untuk mengejakan tugas (seperti 

mengoperasikan komputer, mesin, melakukan kerja laborat) tepat setelah 

didemonsbasikan. Tempat berhadapan mendorong patner belajar untuk 

menempatkan dua peserta didik pada t empt  yang sama 



g. Breakout Grouping 

Jika kelas anda cukup besar atau jika ruangan memungkinkan, letakkan meja- 

meja clan kursi dimana kelompok kecil dapat melakukan aktifitas belajar 

didasarkan pada tim. Tempatkan susunan ~pecahan-pecahan kelompok saling 

bejauhan sehingga tim-tim itu tidak saling mengganggu. Tetapi hindarkan 

penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil t~rlalu jauh dari ruang kelas 

sehingga hubungan diantara rnereka sulit dijaga. 

h. Susunan Cheveron 

Sebuah susunan ruang kelas tradisional tidak meldakin belajar aktif. Jika 

terdapat banyak peserta didik (tiga puluh atau lebih) dan hanya tersedia meja 

oblong, barangkali perlu menyusun peserla didik dalarn bentuk ruang kelas. 

Susunan V mengurangi jarak antara para peserta didik, pandangan lebih baik 

dan lebih memungkinkan untuk melihat peserta didik lain dari pada baris lurus. 

Dalam susunan ini, tempat paling bagus ada pada pusat tanpa jalan tengah. 

i. Kelas tradisional 

Jika tidak ada cara untuk membuat lingkaran dari baris lurus yang berupa meja 

dan kursi, cobalah mengelompokkan kursi-kursi dalam pasangan-pasangan 

untuk memungkinkan penggunaan teman belajar. Cobalah membuat nomor 

genap dari baris-baris dan ruangan yang cukup diantara mereka sehingga 

pasangan-pasangan peserta didik pada baris-baris nomor ganjil dapat memutar 

jursi-kursi mereka rnelingkar dan membuat persegi panjang dengan pasangan 

ternpat duduk penis di belakang mereka pada baris berikutnya. 



j. Auditorium 

Meskipun auditorium menyediakan lingkungan yang sangat terbatas untuk 

belajar aktif, narnun masih ada harapan. Jika tempat duduk-tempat duduk itu 

dapat dengan mudah dipindah-pindah, tempatkan mereka dalam sebuah arc 

(bagian lingkaran) untuk membentuk hubungan lebih erat dan visibilitas 

peserta didikJika tempat-tempat duduk itu c m k ,  suruhlah peserta didik agar 

duduk sedekat munglun ke pusat. Berlaku asertif terhadap bentuk ini; sekalipun 

dianggap barisan lepas dari sisi audotorium. Ingatlah : tidak masalah seberapa 

besar auditorium clan seberapa banyak audien, anda masih dapat memasangkan 

mereka dan menggunakan aktifitas-aktifitas belajar aktif yang melibatkan 

pasangan-pasangan. 

Pengaturan Siswa dalam Kelompok 

Ukuran kelas adalah variabel lain dari yang mempengaruhi diskusi. Aturan 

umum bahwa setiap kelompok yang memiliki lebar 30, maka hanya sekitar 

sepertiga kelompok akan berpartisipasi aktif. Ketika siswa beraktifitas dalam 

laboratorium mereka dapat bekerja secara individu, berpasangan atau 

kelompok kecil, sementara fungsi dari guru adalah penasehat. Demikian juga 

bahwa aktivitaskegiatan diskusi dapat diatur. Guru dam siswa dapat 

mengajukan pertanyaan terbuka yang h a w  dipertimbangkan sebelurn kelas 

dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. 

Ada ukuran optimal untuk diskusi kelompok. Delapan sampai dua belas 

siswa per kelompok merupakan k i m n  dimana partisipasi aktif dapat 

berlangsung. Jika kelompok terlalu kecil, maka individu merasa tidak nyaman 



dan merasa krkawajiban untuk memberikan kontribusi, apakah mereka benar- 

benar memiliki sesuatu yang dapat dikatakan aktif atau tidak. Jika kelompok 

terlalu besar maka ada beberapa siswa yang tidak pemah berpartisipasi. 

Ketika kelompok pertama kali terbentuk maka guru menunjuk siswa untuk 

bergabung dalam kelompok tertenh~. Komposoisi kelompok harus berasal dari 

berbagai kemampuan dan minat, ha1 ini akan berfungsi lebih baik daripada 

kelompok tersebut terdiri dari kemarnpuan dan bakat yang sama. Siswa 

ditunjuk sebagai pemimpin kelompok diskusi dan peran pemimpin selalu 

mengalami rotasi pada setiap pergantian sesi kelas. Siswa yang berbeda pada 

tiap kelompok ada yang bexfungsi sebagai observer/pengamat yang diberikan 

tanggung jawab unhlk membuat ringkasan, mengevaluasi kemajuan kelompok 

dan menjaga agar tetap dapat berpartisispasi. Tugas ini bemtasi dari satu sesi 

kesesi berikutnya. 

Ada beberapa ha1 yang hams dipertimangkan dalam diskusi yakni; 1 )  

bagairnana diskusi tersebut bejalan, 2) bagaimana tujuan diskusi dapat 

tercapai. 3) berapa banyak kelompok yang berpartisispasi. Observer dapat 

memberikan data untuk menjawab sejumlah pertanyaan tersebut. Penilaian 

kualitas dan kuantitas dari distribusi siswa merupakan tugas dari guru. 

B. Iklim Belajar yang Kondusif 

Kondisi Yang Mempengaruhi Penciptaan Iklim belajar dan lingkungan 

yang kondusif dalam pengelolaan kelas. 



Lingkungan sistem pembelajaran meliputi berbagai ha1 yang dapat memperlancar 

proses belajar mengajar dikelas seperti: Kompetensi dan kreativitas guru dalam 

mengembangkan materi pembelajaran, penggunaan metode dan strategi belajar 

yang bervariasi, pengaturan waktu dalam proses belajar mengajar dan pengunaan 

media dan sumber pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran serta 

penentuan evaluasi untuk mengukur hasil belajar siswa Keselurahan aspek yang 

dijelaskan di atas didesain sedemikian rupa dalarn proses pembelajaran. 

Yang menjadi penekanan dalam penciptaan atmosfir belajar yang kondusif adalah 

penciptaan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengasyikkan, 

mencerdaskan, dan menguatkan. 

1. Menyenangkan dan Mengasyikkan 

Menyenangkan dan mengasyikkan terkait dengan aspek afektif perasaan. Guru 

harus berani mengubah iklim dari suka ke bisa. Guru hendaknya dapat 

mengundang dan mencelupkan siswa pada suatu kondisi pembelajaran yang 

disukai dan menantang siswa untuk berkreasi secara aktif. Rancangan 

pembelajaran terpadu dengan materi pembelajaran yang kontekstual harus 

dikembangkan secara terus menerus dengan baik oleh guru. Untuk keperluan itu 

guru-guru dilatih: 

a. Bersikap ramah 

b. Membiasakan din selalu tersenyum 

c. Berkomunikasi dengan santun d m  patub 

d. Adil terhadap semua siswa 



e. Senantiasa sabar menghadapi berbagai ulah dan perilaku siswanya. 

f. Menciptakan kegiatan belajar yang kreatif melalui tema-tema yang menarik 

yang dekat dengan kehidupan siswa 

2. Kondisi yang Dipertimbangkan dalam Pengelolaan Kelas 

a. Sikap Guru 

Sikap guru dalam menghadapi siswa yang melanggar peraturan sekolah 

hendaknya tetap sabar, dan tetap bersahabat dengan suatu keyakinan bahwa 

tingkah laku siswa akan dapat diperbaiki. Kalaupun guru terpaksa membenci, 

bencilah tingkah lakunya bukan membenci siswanya Terimalah siswa dengan 

hangat sehingga ia insyaf akan kesalahannya. Berlakulah adil dalam bertindak. 

Ciptakan satu kondisi yang menyebabkan siswa sadar akan kesalahannya 

sehingga ada domngan untuk memperbaiki kesalahannya. sikap yang 

diperlihatkan oleh guru di depan kelas atau di luar kelas yang akan 

mempengaruhi mood anak, apakah anak merasa tertarik dengan sikap guru atau 

malah tidak tertarik. Sikap yang baik sebagai seorang guru, bapaklibu, kakak, 

orang dewasa yang memberikan bimbingan tentunya adalah ha1 yang paling 

baik diperlihatkan 

b. Suara Guru 

Suara guru, walaupun bukan faktor yang besar, turut mempengaruhi dalam 

proses belajar mengajar. Suara yang melengking tinggi atau senantiasa tinggi 

atau malah terlalu rendah sehingga tidak terdengar oleh siswa akan 

mengakibatkan suasana gaduh. hisa j adi mernbosankan sehingga pelajaran 

cenderung tidak diperhatikan. Suara hendaknya relatif rendah tetapi cukup jelas 



dengan volume suara yang penuh dan kedengarannya rileks cenderung akan 

mendorong siswa untuk memperhatikan pelajaran. dan tekanan wars 

hendaknya bervariasi agar tidak membosankan siswa. 

c. Pembinaan Hubungan Baik 

Pembinaan hubungan baik antara guru dan siswa dalarn masalah 

pengelolaan kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya 

hubungan baik guru-siswa, diharapkan siswa senantiasa gembira, penuh gairah 

dan semangat. bersikap optimistik. relaistik dalam kegiatan belajar yang 

sedang dilakukannya serta terbuka terhadap hal-ha1 yang ada pada dirinya 

Pembinaan hubungan baik, hubungan antara guru dengan murid hams 

dibangun berdasarkan fungsi masing-masing dalam konteks belajar mengajar 

dikelas, akan tetapi apabila memungkinkan dapat juga dibangun sifat-sifat 

kekeluargaan dan keakraban yang menyebabkan siswa merasa nyaman dan 

arnan berhubungan seperti dengan ibu dan bapaknya dirumah. 

d. Kondisi Organisasional 

Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas 

maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. 

Dengan kegiatan rutin yang telah diatur secara jelas dan teiah dikomunikasikan 

kepada semua siswa secara terbuka sehingga jelas pula bagi mereka, akan 

menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik. Di 

samping itu mereka akan terbiasa bertingkah laku secara teratur dan penuh 

disiplin pada semua kegiatan yang bersifat rutin itu. Kegiatan rutinitas tersebut 

antara lain: 



1). Pergantian pelajaran, ketika terjadi penggantian &lam pelajaran harus 

disikapi oleh guru karena dalam proses ini ada jeda (kekosongan) yang 

memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak diharapkan dari siswa 

dengan siswa laimya. Perlu disikapi dengan arif bahwa ketika mengahiri 

pelajaran guru tidak terlalu cepat karena giru selan.jutnya apakah sudah tiba 

dan apabila belurn maka masa jeda itu terlalu lama. 

2). Guru berhalangan hadir, guru yang berhalangan hadir akan menyebabkan 

tejadinya kekosongan dalam proses belajar mengajar. Untuk menghindan 

terjadinya keributan atau perilaku-perilaku yang tidak diharapkan dari siswa 

seperti berlarian kesanaha kemari menggangu kelas lain, dm menirnbulkan 

kerusakan pada fasilitaskelas, maka guru piket hams paharn apa yang te rjadi 

dan mempersiapkan diri untuk menutup ketidakhadiran tersebut. 

3). Masalah antar siswa, masalah antar siswa biasanya terjadi karena kondisi 

emosional yang tidak terkendali dan tidak terorganisasikan oleh guru. Guru 

hams memahami karakteristik dan potensi guru sehingga dapat dipahami 

keseluruhan perilaku masing-masing dan menekan munculnya konflik 

diantaranya. 

4). Upacara bendera, pada s a t  upacara bendera siswa harus diorganisasikan 

berdasarkan tingkatan kelas sehingga rnereka dapat tertib mengikuti 

kegiatan upacara bendera. 



C. Menciptakan Kelas yang Nyaman dan Menyenangkan 

Kelas merupakan tarnan belajar bagi ~iswa dan menjadi tempat mereka. 

bertumbuh dan berkembang baik secara tisik, intelektual maupun emosional. Oleh 

karena itu kelas hams dikelola sedemikian rupa sehingga henar-benar me~pctkan 

tarnan belajar yang menyenangkan. 

Menurut Ahrnad (1995:14) syardt-syarat kelas yang baik adalah: ( 1 )  rapi, 

bersih, sehat. tidak lembab. (2) cukup cahaya yang meneranginya. (3) sirkulasi 

udara cukup, (4) perabot dalam keadaan baik,cukup jumlahnya dan ditata dengan 

rapi, clan (4) jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang. Beberapa syarat yang perlu 

diupayakan agar kelas nyarnan dan menyenangkan menurut Ahmad (1997:35) 

adalah sebagai berikut: 

1. Tata Ruang Kelas 

Pada prinsipnya sistem belajar yang kita anut di SD adalah sistem klasikal. 

Tetapi ada beberapa metode mengajar yang ti& selalu memakai sisten klasikal, 

misalnya metode eksperimen, diskusi kelompok. dan lain sehayainya. 

Dalarn penataan ruang kelas, almari kelas dapat ditempatkan disamping papan 

tulis atau disamping meja guru. Jika ada alrnari kelas tambahan dapat ditaruh 

dibelakang kelas, sebaiknya almari tersebut terhuat dari kaca unhlk penyimpan 

piagam,vandel, dan kepustakaan kelas. Pengaturan tempat perabot kelas dapat 

dipindah-pindahkan sesuai dengan keadaan atau kondisi setempat. (Di rjen Dikti, 

1996: 18). 



2. Menata Perabot Kelas 

Ahmad (2004:19) menyatakan " perabot kelas adalah segala sesuatu 

perlengkapan yang hams ada d m  diperlukan kelas". Menurut Djauzak Ahmad 

(2004120) perabot kelas meliputi : (a) papan tulis. (b) meja kursi guru. ( c )  meja 

kursi siswa, (d) almari kelas, (e) jadwal pelajaran, (f) papan absensi, (g) d a h r  

piket kelas, (h) kalender pendidikan, (i) gambar-gambar, Cj) tempat cuci tangan, 

(k) tempat sampah, (I) sapu dan alat pembersih lainnya. dan (m) gambar-gambar 

alat peraga. Dari pendapat di atas dapat diuraiknn sebagai berikut: 

Papan tulis hams cukup besar dan pennukaan dasamya hams rata. Wama dasar 

papan tulis yang mulai menipis atau belang hams segera di cat ulang. Papan tulis 

hams ditempatkan di depan dancukup cahaya. Penempatannya tidak terlalu tinggi 

dan tidak terlalu rendah, sehingga siswa yang duduk dibelakang masih melihat 

atau membaca tulisan yang paling bawah. 

b. Meja Kursi Guru 

Meja kursi guru ukurannya disesuaikan dengan standart yang ada, meja guru 

berlaci d m  ada kuncinya, meja kursi guru ditempatkan di tempat strategis, 

misalnya di kanan atau di kiri papan tulis, supaya tidak menghalangi pandangan 

siswa ke papan tulis. 

c. Meja Kursi Siswa 

Meja kursi siswa ditata sedemikian rupa sehinggga dapat menciptakan kondidsi 

kelas yang menyenangkan, ukuran mejadan kursi disesuaikan dengan ukuran 

badan siswa dan dilengkapi dengan tempat tas atau bnku. 



d. Alnmnri Kelns 

Alarnari kelas dapat ditempatkan di samping papan tulis atau sebelah kiri 

atau kanan dinding bisa juga diletakkan di sebelah meja guru. 

e. Jadwal Pelajaran 

Jadwal pelajaran ditempatkan di tempat yang mudah dilihat. 

f. Papan Absensi 

Papan absensi ditempatkan di sebelah papan tulis atau di dinding samping 

kelas. Guru juga h a m  memiliki catatan cia& hadir siswa di buku khusus, karena 

daftar hadir di papan diganti setiap hari sesuai keadaan. 

g. Daftar Piket Kelas 

Daftar piket kelas ditempatkan di samping papan absensi. 

h. Kalender Pendidikan 

Kaiender pendidikan ditempel pada tempat yang mudah dilihat. 

i. Gambar-Gambar 

Gambar Presiden, Wakil Presiden, d m  lambing burung (iaruda Pancasila 

ditempatkan di depan kelas di atas papan h~lis, posisi penempatannya disesuaikan 

dengan ketentuan yang berlaku. 

j. Tempat Cuci Tangan dan Lap Tangan 

Tempat cuci tangan dan lap tangan diletakkan di depan kelas dekat pintu masuk. 

k. Tempat Sampah 

Tempat sampah diletakkan di sudut kelas. Besar kecilnya tempai sampah 

disesuaikan dengan kebutuhan. 



I. Mengatur Letak Duduk 

Letak duduk siswa sebaiknya di pindah-pindah setiap minggunya, agar 

siswa dapat merasakan duduk di depan, di tengah ataupun di belakang. Hal itu 

akan membantu siswa agar tidak merasa bosan dan jenuh. 

m. Mengatur Penempatan Siswa 

Sebisa munglun guru hams bisa menempatkan siswa seswi kompetensi 

yang dimiliknya. Sebaiknya siswa yang lamban dalarn belajar. disatukan dengan 

siswa yang lebih pintar, agar siswa yang lamban tersebut termotivasi oleh pintar, 

untuk lebih giat dalam belajar. 

3. Kegiatan Pengelolaan Kelas Secara Psikhis (Kondisi Emosional) 

a. Mengatur Tingkah Laku 

Guru membimbing dan mengarahkan siswa akhlak/tingkah laku yang baik., 

sehingga tidak menjadi masalah di dalarn kelas ataupun lingkungan 

masyarakatnya. 

b. Mengatur Kedisiplinan 

Guru harus menerapkan kedisiplinan kepada siswa, baik disiplin daiarn waktu, 

daiarn tingkah laku clan disiplin dalam belajar. 

c. Mengatur Minat 

Minat dan potensi itu berbeda-beda, guru harus bias membantu dan 

mengarahkan potensi siswa tersebut, dan mempasilitasi m&at yang siswa 

miliki. 



d. Gairah Belajar 

Adakalanya gairah siswa dalam belajar menurun. tugas guru adalah 

membangkitkan gairah belajar misalnya dengan mengadakan kuis ataupun 

bercerita hal-ha1 menarik disela-sela belajar. 

e. Mengatur Dinamika Kelornpok Melalui Motivasi 

Motivasi dapat mempengaruhi keberhasilan belajar seseorarig, karena motivasi 

adalah faktor penentu keberhasilan scseorang, mo tivasi dilakukan sebagai 

rangsanganldorongan belajar agar lebih giat lagi dalarn belajar sehingga dapat 

tercapainya keberhasilan dalam belajar. 

Dengan adanya motivasi yang kuat. siswa &an terpacu dan bersemangat untuk 

belajar lebih baik, dan rnelakukan perubahan-berubahan datam hidupnya. 

Karena jika tidak ada motivasi, siswa tidak akan terdorong untuk belajar dan 

tidak ada gairah dalam belajar. 

Teori motivasi maslaw Jika seseorang sudah mempunyai suatu motivasi, maka 

dia siap mengejakan sesuatu ha1 yang diperlukan sesuai dengan apa yang 

dikehendakinya, sehelumnya motivasi menyangkut pemenuhan seperangkat 

kebutuhan manusia. 



BAB I l l  

PERINSIP-PERINSIP DAN FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN KELAS 

A. Perinsip-perinsip Pengelolaan Kelas 

Ran yak keterampilan yang semestiri ya dimiliki oieh seorang gurulcalon gum, 

diantaranya addah keterampilan daiam mengelola keias, mengelola kelas merupakan 

ketrampilan yang krusial. Guru yang pintar dalam menguasai bidang studi tetapi itu 

belum menjamin untuk guru tersebut berhasil dalam pembelajaran dan semua itu akan 

sia-sia belaka kalau guru tidak berhasil mengelola kelas dengan baik yang berdampak 

pada ketidak nyamanan siswa dalam belajar. Yang perlu diketahui oleh guru dan juga 

calon guru yaitu bahwa kepintaran dalarn bidang studi tidak memiliki kaitan 

signifikan dengan kemampuan mengelola kelas. Jadi, sekdi lagi, seberapapun pandai 

gun1 itu, kepandaiannya tidak akan banyak membantunya kalau ia tidak terampil 

dalam mengelola kelasnya. 

Ketrampilan mengelola kelas adalah ketrampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal. serta mengembalikan kondisi belajar 

apabila terdapat gangguan."Secara umum faktor yang mempengaruhi pengelolaan 

kelas dibagi men.jadi dua golongan yaitu. faktor intern dan faktor ekstem siswa." 

(Djamarah 2006: 184). Faktor intern siswa berhubungan dengan masalah emosi, 

pikiran, dan perilaku. Kepnbadian siswa denga ciri-ciri khasnya masing-masing 



menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya sacara individual. Perbedaan sacara 

individual ini dilihat dari segi aspek yaihl perbedaan biologis, intelehual. d m  

psikologis. 

Faktor ekstern siswa terkait ciengan masalah suasana lingkungan belajar, 

penempatan siswa, pengelompokan siswa. jumlah siswa, dan sebagainya. Masalah 

jumiah siswa di kelas akan mewarnai dinarnika kelas. Semakin banyak jumlah siswa 

di kelas, misalnya dua puluh orang ke atas akan cenderung lebih rnudah terjadi 

konflik. Sebaliknya semakin sedikit jumlah siswa di kelas cendenlng lebih kecil 

terjadi konflik. 

Dalam rangka rnemperkecil rnasalah gangguan dalarn pengelolaan kelas dapat 

dipergunakan prinsipprinsip pengelolaan kelas sebagai berikut. 

1. Hangat dan Antusias 

Hangat dan Antusias diperlukan dalam proses belajar rnengajar. Guru yang 

hangat dan akrab pada anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau 

pada aktifitasnya &an berhasil d a l m  mengimplementasikan pengelolaan kelas. 

Ketrampilan mengelola kelas juga erat kaitannya dengan kematangan emosional 

seorang guru. Perlu diingat bahwa yang dihadapi oleh guru adalah sekurnpulan anak, 

dengan kematangan emosional yang seharusnya belum seperti gurunya. Sehingga, 

harnpir mustahil menuntut seorang anak bersikap matang clan dewasa. Sebaliknya 

gurulah yang terlebih dahulu menunjukkan kematangannya sebagai seorang dewasa. 

Guru yang hangat, akrab, antusias, &an tdus  akan lebih mudah mengelola keiasnya, 

daripada guru yang tegang dan sok sempurna. 



Ada kemungkinan kelas tenang karena tarnpang sangar dan kemarahan kita, 

tapi percayalah. cara terakhir ini hanya akan mengurs emosi kita, membuat kita lelah 

secara emosional, dan hanya akan menyimpan bom-born waktu untuk masa 

mendatang. Guru yang hanya mengandalkan kemarahan clan wajah streng tidak akan 

pernah mendapat respek dari mund-muritlnya. Guru yang seperti ini juga 

melenyapkan kesempatan anak untuk belajar bagaimana menjadi lebih dewasa. 

Ingatlah, bahwa kedewasaan hanya bisa tercapai melalui interaksi yang sehat antara 

anak dan orang dewasa. Bila interaksi itu interaksi yang diktatoris. maka sebetulnya 

anak tidak belajar apa-apa. 

2. Tantangan 

Penggunaan kata-kata, tindakan, cara keja, atau bahan-bahan yang 

menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi 

kernungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Pada dasarnya anak 

memiliki rasa ingin tahu yang besar. Narnun, rasa ingin tahu ini sering kali keburu 

hilang oleh kebosanan dan kejenuhan. Oleh karenanya, guru juga mesti cerdik dalarn 

menggunakan kata-kata, tindakan. dan bahan yang menantang. Daripada 

menerangkan suatu maten secara liner, misalnya, ada baiknya sesekali mencoba 

memecah-mecah materi dm menytuuh siswa "menyusun" materi i tu Ini akan 

merangsang anak untuk aktif mengalahkan rasa kebosanan tanpa disadari anak 

menyenangi materi tersebut. 



3. Bervariasi 

Pengynaan alat atau media, gaya mengajar guru.metoda dan pola interaksi 

antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan 

perhatian siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan 

kelas yang tepat dan menghindari kejenuhan. Selanjutnya, yang penting juga adalah 

pendekatan, metode, dan teknik yang dipakai olehguru. Walaupun rnerepotkan dalam 

mempersiapkannya. namtm. p e n g p a a n  variasi media, gaya dan interaksi belajar 

mengajar akan sangat membantu guru dalam mengelola kelasnya. Sebabnya sangat 

sederhana: an& yang rnencari gara-gara adalah anak yang bosan dengan suasana 

belajarnya. Oleh karenanya. perkecil kemungkinan anak merasa bosan dengan cara 

memvarasikan pendekatan mengajar kita. Dalam ha1 ini, jangan segan-segan merubah 

strategi mengajar, bila rnernang diperlukan. Kecerdasan guru untuk rnembaca situasi 

kelas sangat diperlukan. Oleh karenanya guru juga dituntut untuk luwes dalarn 

bertingah laku dan mengambil keputusan. 

4. Keluwesan 

Keluwesan tingkah laku gun1 untuk mengubah strategi mengajarnya dapat 

mencegah kernunglunan rnunculnya gangguan siswa serta menciptakan ikiim 

belajmengajar yang edukatif. Keluwesan pengajaran dapat mencegah munculnya 

gangguan seperti keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak rnenge rjakan tugas dan 

sebagainya. 



5. Penekanan pada Hal-Hal yang Positif 

Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, gum hanis menekankan pada 

hal-hal yang positif dan menghlndari pernusatan perhatian pada hal-ha1 yang negatif. 

Penekanan pada hal-ha1 yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru terhadap 

tingkah laku siswa yang positif daripada mengomeli tingkah laku yang negatif. 

Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif dan 

kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya 

proses belajar mengajar. Salah satu ha1 yang sering kali diabaikan oleh para guru 

adalah penekanan pada hal-hal positif. Harus dengan jujur diakui bahwa guru lebih 

sering menegur, daripada memuji. Guru lebih peka pada kesalahan anak. daripada 

kebaikan anak. Guru sering menahan diri untuk berterima kasih atau memberi pujian 

pada anak. Sebaliknya, tanpa berpikir panjang guru akan marah-marah pada anak 

yang ribut, misalnya. Padahal. penekanan pada hal-ha1 positif akan sangat membantu 

guru menimbulkan aura positif bagi kelasnya, sehingga memudahkan ia dalarn 

mengelola kelasnya itu. 

Rerikut ini adalah cara memelihara suasana positif: 

a. Memberi penekanan terhadap tingkah laku positif dan menghindari ocehan atau 

ceiaan terhadap tingkah laku negatif 

b. Memberikan penguatan terhadap tingkah Icaku positif 

c. Menyadari akan adanya kemungkinan kesnlahan-kesalahan yang bisa dibuat oleh 

guru sendiri 



6. Penanaman Disiplin Diri 

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan 

dislipin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi teladan mengendalikan diri 

dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru hams disiplin dalam segala ha1 bila ingin 

anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal. 

7. Keteladanan 

Prinsip yang paling penting dalam pengelolaan kelas adalah keteladanan. Hal ini 

sering kali dibicarakan dan sering kali dibahas. Dalam tataran verbal pun setiap guru 

pun pasti menyetujuinya Namun, jarang sekali guru mau mencoba keampuhannya. 

Penanaman disiplin akan jauh lebih mudah dengan cara memberikan contoh dan 

teladan tentang pengendalian diri dan disiplin melaksanakan tanggung jawab. Guru 

kadang merasa bahwa "anak tidak akan tahu" atau "anak akan mengerti", bilamana 

mereka melakukan suatu tindakan tidak terpuji. Namun, siswa jelas mengerti dan 

siswa bisa mengukur dan menilai sendiri bagaimana guru mereka itu. Di lain pihak, 

guru tidak perlu berleiah-lelah "berkotbah" bila ia sendiri sudah jadi contoh hidup 

bagi anak muridnya. 

R. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas 

Pengelolaan kelas merupakan serangkatan kegiatan dalam rangka 

menciptakan kelas yang kondusif, sebab kelas yang kondusif adalah untuk mencapai 

tujuan pe:,lbelajaran yang efektif. Pengelolaan kelas pada dasarnya tidak terlepas d'ul 

masalah belajar. Masalah belajar dapat disebabkan oleh 2 faktor yakni : 



1. Faktor Interen 

Faktor interen merupakan faktor yang hersumber dari siswa itu sendiri. dapat 

berupa: 

a. Tingkat Kecerdasan Rendah 

Tidak diragukan lagi bahwa taraf kecerdasan atau kemampuan dasar 

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Kemampuan dasar 

yang tinggi pada seseorang anak memungkinkannya dapat menggunakan 

pikirannya untuk belajar dan memecahkan persoalan-persoalan secara tepat, 

cepat dan berhasil, Sebaliknya tingkat kernampurn dasar yang rendah dapat 

mengakibatkan murid mengalami kesulitan dalam belajar. 

b. Kesehatan Sering Terganggu 

Belajar tidak hanya melibatkan pikiran, tetapi juga jasmaniah. Badan yang 

sering sakit-sakitan, kurang vitamin dan kurang gizi. dapat membuat 

seseorang tidak berdaya, tidak bersemangat, dan tidak memiliki kemampuan 

dalam belajar. Apabila seseorang tidak bersemangat dan tidak memiliki 

kemampuan dalarn belajar. maka besar kemungkinan orang yang 

bersangkutan tidak dapat mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. 

c. Aiat Penglihatan dan Pendengaran Kurang Berfimgsi dengan Baik 

Penglihatan dan pendengaran merup'akan alat indra yang terpenting umuk 

belajar. Apabila mekanisme mata atau telinga kurang berfimgsi, maka 

tanggapan yang disarnpaikan dari dunia lux, urnpamanya dari guru, tidak 



munglun dapat diterima oleh orang yang bersangkutan. Oleh sebab itu, murid 

tidak dapat menenma dan memaharni bahan-bahan pelajaran. baik yang 

disampaikan langsung oleh guru maupun melalui buku-buku bacaan. 

d. Gangguan Alat Perseptual 

Setelah sesuatu pesan ditenma oleh mata dan telinga, langkah berikutnya 

dalam dalarn proses belajar adalah mengirimkan pesan itu ke otak, sehingga 

pesan itu dapat ditafsirkan. Langkah itu disebut persepsi (Koestoer P. dan A. 

Hadisaputro, 1978). Apa sebenarnya yang tejadi dalarn persepsi adalah 

proses pengolahan tanggapan barn ( yang diterima melalui indera) dengan 

pertolongan ini akan menghasilkan d m  memberikan arti atau makna tertentu 

kepada tanggapan yang diterima. Tetapi persepsi itu bias juga salah kalau ada 

gangguan-gangguan pada alat perseptual. 

Dalarn ha1 ini tanggapan yang diterima oleh alat indera tidak dapat diartikan 

sebagaimana mestinya. 

e. Tidak Menguasai Cara Belajar yang Baik 

Kegagalan belajar tidak semata-mata disebabkan oleh tingkat kecerdasan 

rendah atau karena factor-faktor kesehatan, tetapi juga dapat disebabkan 

karena tidak menguasai Cara-cara bealjar yang baik. Ternyata terdapat 

hubungan yang berarti antma cam-cara belajar yang diterapkan dengan hasil 

belajar yang dicapai (Rosmawati. 1983). Ini berarti bahwa murid yang cara- 

cara belajarnya lebih baik cenderung mempemleh hasil yang lebih baik pula, 



clan demikian pula sebaliknya. Untuk memunglunkan murid dapat 

menerapkan cara-cara bela-jar yang baik. sejak dini murid hendaklah 

diperkenalkan dan dibiasakan menerapkan cara-cara belajar yang baik dalarn 

kehidupannya sehari-hari, baik disekolah maupun di rumah. 

f. Perhatian 

Untuk menjamin hasil belajar yang baik siswa hams mempunyai perhatian 

yang penuh terhadap bahan yang dipelajarinya. Agar tumbuh perhatian 

sehingga siswa dapat belajar dengan baik, bahan pelajaran hams diusahakan 

selalu menarik perhatian. Caranya antara lain ialah dengan mengusahakan 

pelajaran itu sesuai dengan hobi atau bakatnya, berkualitas, aktual dan 

mengkaitkan bahan tersebut dengan pelajaran yang lalu, mengemukakan 

manfaat bagi anak baik dengan pelajaran yang sedang dibicarakan maupun 

dengan bahan yang akan datang dan manfaat kelak dimasyamkat. 

g. Minat 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar anak. Biia bahan pelajaran yang 

dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa. siswa tidak dapat belajar dengan 

sebaik-baiknya.Jika ada siswa yang kurang atau tidak berminat terhadap 

belajar perlu diusahakan cara membanglutkan minat tersebut. Minat dapat 

ditumbuhkan dengan berbagai cam. Cara tersebut antara lain ialah dengan 

memvariasikan media pembelajaran, mengembangkan metode pembelajaran, 

menjelaskan hal-ha1 yang menarik d m  berguna bagi kehidupan siswa dan 

mengkaitkan dengan hal-ha1 yang berhubungan dengin cita-cita siswa. 



h. Bakat 

Peserta didik bagaikan sebuah golok, ada bagian yang nmcing dan ada bagian 

yang tumpul (bagian punggung golok). Siswa yang rnemiliki bakat ibarat 

bagian golok yang runcing. Jika bahan pembelajaran yang dipelajari oleh 

siswa yang berbakat maka pelajaran itu akan cepat dikuasai, sehingga hasil 

belajarnya pun akan lebih baik. Dalam hal ini guru tidak . bersusah . payah 

menjelaskan berkdi-kali. Lain halnya terhadap siswa yang kurang berbakat. 

Guru hams bersabar dan telaten melayani mereka. yaitu dengan sering dan 

berulang kali rnenjelaskan bahan tersebut. DeOngan seringnya rnenjelas'nan 

bahan akhirnya siswa tadi diharapkan dapat rnenguasai bahan yang diajarkan. 

i. Motif 

Dalam proses belajar mengajar guru ham memperhatikan motif belaj ar siswa 

atau faktor-faktor yang mendorong belajar siswa. Dengan mengetahui latar 

belakang dan motif siswa belajar, maka guru dapat mengajak para siswa untuk 

bedikir dan memusatkan perhatian, merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan yang berhubungan serta menunjang belajar. 

j . Kematangan 

Kernatangan rnerupakan tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang. Hal 

ini antara lain ditunjukkan oleh anggota-anggota tubuhnya sudah siap unhlk 

melaksanakan kecakapan  ban^. Kematangan belum tentu berarti siswa dapat 

melaksanakan kegiatan secara terus menerus. Agar kematangan yang ada pada 

diri siswa dapat dikembangkan perlu diciptakan suatti kondisi yang 



memungkinkan kematangan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya 

Kondisi atau cara itu antara lain ialah dengan pemberian latihan yang tenis 

menerus dan konsisten, pemberian tugas yang bertingkat dan berkesinarn- 

bungan dari sederhana ke kompleks. 

k. Kesiapan 

Kesiapan erat kaitannya dengan kematangan. Siswa dikatakan su&h memliki 

kearsipan apabila pada dirinya ada kesediaan untuk memberi respon atau 

bereaksi. Kesiapan ini perlu diperhatikan oleh guru dalam proses belajar. 

Pembelajaran yang diikuti oleh para peserta didik yang memiliki kesiapan 

tinggi akan te rjadi proses pembelajaran yang optimal clan hasil belajarnyapun 

akan lebih baik. 

2. Faktor Eksteren 

Faktor eksteren yang berpengaruh terhadap belajar dapat dikelompokkan ke dalam 

faktor keluarga, faktor sekolah dan f'aktor masyarakat 

a. Faktor Keluarga 

Faktor-faktor yang bersumber dari Lingkungan keluarga 

1) Kemarnpuan Ekonomi Keluarga Kurang Memadai 

Hasil belajar yang baik tidak dapat diperoleh hanya dengan 

menghandalkan keterangan-keterangan yang diberikan oleh guru didepcan 

kelas, tetapi juga membutuhkan alilt-alat yang memadai seperti buku tulis, 

pensil. pen& peta, dan terlebih lagi buku bacaan. Sebagian besar alat-alat 

pelajaran itu hams disediakan sendiri oleh murid-murid yang 



bersangkutan. Bagi orang tua yang keadaan ekonominya kurang rnemadai 

sudah barang tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan anaknya itu secara 

memuaskan Apabila keadaan ini tejadi pada orang tua murid, maka 

murid yang bersangkutan akan menanggung resiko-resiko yang mernang 

tidak diharapkan 

2) Anak Kurang Mendapat Perhatian dan Pengawam dari Orang Tuanya 

Pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah tetapi juga di dalarn 

keluarga. Sayangnya, masih banyak orang tua yang beranggapan bahwa 

tugas mendidik hanyalah tugas sekolah saja. Para orang tua seperti itu 

menganggap bahwa tugas orang tua tidak lebih dari sekedar mencukupi 

kebutuhan lahir anak seperti- makan, minum, pakaian dan alat-alat 

pelajaran serta kebutuhan-kebotuhan lain yang bersifat kebendaan. Oleh 

sebab itu, para orang tua seperti ini selalu sibuk dengan peke rjaan mereka 

sejak pagi sampai sore. Bahkan ada juga yang sarnpai malam untuk 

mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak memiliki waktu 

lagi untuk memperhatikan anak dan mengawasi anak-anaknya belajar 

danlatau bermain. 

3) Harapan Orang Tua Terlalu Tinggi terhadap Anak 

Di samping adanya orang tua yang kurang memperhatikan dan mengawsi 

anak-anaknya terdapat pula orang tua yang memiliki pengharapan yang 

sangat tinggi terhadap anak-anaknya. Mereka rnemaksa anak-ask untuk 

selalu rajin belajar dart memperoleh nilai tinggi tanpa mernpertimbangkan 



apakah anak memiliki kemampuan yang cukup memadai untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan helajar dan memperoleh nilai tinggi. Bagi 

murid-murid yang ditakdirkan tidak memiliki kemampuan yang cukup 

tinggi dengan sendirinya akan merasakan tugas-tugas dan harapan itu 

sebagai suatu siksaan dan pada gilirannya dapat menimbulkan putus asa 

dan tak acuh lagi pada murid itu sendiri. 

4) Orang Tua Pilih Kasih Terhadap Anak 

Keadaan anak dalam suatu keluarga tidak selalu sama. Dengan kata lain 

mereka dilahirkan dengan membawa kelebiahn dan kekurangan masing- 

masing. Ada anak yang dilahirkan dengan membawa potensi yang cukup 

tinggi, tetapi ada juga yang sebaliknya. Ada anak yang dilahirkan sesuai 

dengan yang diharapkan, tetapi ada juga yang tidak demikian. Keadaan- 

keadaan ini rupanya selalu tidak diterirna oleh sebagian orang tua sebagai 

suatu kenyataan.Ada orang tua yang menolak anak yang keadaannya tidak 

sesaui dengan yang mereka harapkan. Penolakan ini memang ti& 

dinyatakan secara terusterang tetapi ditarnpilkan dalarn bentuk perlakuan- 

perlakuan tertentu.Misalnya dengan melebih-lebihkan dan menyanjung- 

nyanjung anak yang mereka anggap memenuhi harapan mereka dan 

mengabaikan atau mencela anak yang tidak mereka harapkan. 

5) Hubungan Keluarga Tidak Harmonis 

Orang tua merupakan tumpuan harapan anak-anak. Mereka 

mengharapkan pendidikan. bimbingan dan kasih sayang dari orang tua 



agar dapat tumbuh dan berkembailg n~enjadi manusia dewasa. Harapan- 

harapan itu hanya mungkin terwujud apabila dalam keluarga terdapat 

hubungan yang harmonis antara yang satu dengan yang laimya, yaitu 

antara ibu dengan ayah, antara kedua orang tua dengan anak-anak dan 

antara anak-anak sesamanya.Apabila dalam suatu keluarga tidak terdapat 

hubungan yang harmonis, seperti ayah dan ibu yang selalu cekcok, jarang 

tinggal di rumah,anak-an& sering bertengkar sesamanya dan sebagainya, 

maka anak akan merasa tidak aman dan tidak dapat memuaskan perhatian 

dalam belajar. Hal ini terjadi karena proses belajar memang menuntut 

adanya ketenangan dan ketentraman di rumah 

b. Faktor-faktor yang Bersumher dari Lingkungan Disekolah. 

Faktor sekolah mempengaruhi belajar meliputi hal-ha1 yang berkaitan dengan: 

1) Metode belajar 

2) Kurikulum 

3) Hubungan guru dengan para siswa 

4) Hubungan siswa dengan siswa 

5) Disiplin sekolah 

6) Peralatadmedia pelajaran 

7) Waktu sekolah 

8) Sarana dan prasarana sekolah 

9) Metode belajar siswa 

10) Tugas sekolah 



c. Faktor Masyardcat 

Masyarakat merupakan faktor eksteren yang juga berpengaruh terhadap 

perkembangan pribadi siswa, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

terhadap keberhasilan siswa &lam belajar. Pengaruh tersebut terjadi karena 

keberadaan siswa dalam masyarakat. Faktor masyarakat ini banyak berkaitan 

dengan : 

1)  Kegiatan siswa dalam masywdkat 

2) Mass media yang beredarlada dalam masyarakat 

3) Pengaruh teman bergaul 

4) Pola hidup rnasayarakat 



BAB IV 

PENDEKATAN DAN PROSEDUR 

DALAM PENGELOLAAN KELAS 

A. Pendekatan dalam Pengelolaan Kelas 

Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam mengelola kelas akan 

sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, 

karakteristik. watak dan sifat siswa. dan situasi kelas pada waktu seorang siswa 

melakukan penyimpangan. Agar gut11 berhasil membelajarkan siswa dengan baik, 

guru perlu memahami dan h-ampii dalam mernilih berbagai pendekatan yang ada 

dalam pengelolaan kelas. pendekatan yang dipilih hendaklah pendekatan yang telah 

disesuaikan dengan situasi dan kondisi sehingga pendekatan tersebut dapat mengatasi 

masalah yang te jadi. 

Beberapa pendekatan yang mungkin dapat dipergunakan guru dalam 

mengelola kelas adalah: 

1. Pendekatan Otoriter Kekuasaan 

~ e n ~ e l o l a a n  kelas diartikan sebasai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku 

anak didik. Peranan guru disini adalah menciptakan dan mempertahankan situasi 

disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut kepada anak didik 

untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dan norrna yang mengikat untuk 

ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan d a h n  bentuk norrna itu guru mendekatinya. 



Pendekatan otoriter memandang bahwa manajerial kelas sebagai suatu 

pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Pendekatan ini 

menempatkan guru dalarn peranan menciptakan dan memelihm ketertiban di 

kelas menggunakan strategi pengendalim. Tujuan guru yang utarna ialah 

mngendalikan perilaku peserta didik karena gurulah paling mengetahui dan 

berurusan dengan peserta didik. Tugas ini sering dilakukan guru dengan 

menciptakan dan menjalankan peraturan dan hukuman. 

Pendekatan otoriter janganlah dipandang sebagai strategi yang bersifat meng- 

intimidasi. Guru yang mempraktekkan pendekatan otoriter ti& memaksakan 

kepatuhan, merendahkan peserta didik dan tidak bertindak kasar. Guru otoriter 

bertindak untuk kepentingan peserta didik dengan menerapkan disiplin yang tegas. 

Pendekatan otoriter menawarkan lima strategi yang dapat diterapkan dalam 

memanajemeni kelas yaitu 

a. Menetapkan dan menegakkan peraturan. 

b. Memberikan perintah, pengarahan dan pesan, 

c. Menggunakan teguran, 

d. Menggunakan pengendalian dengan mendekati dan 

e. Menggunakan pemisahan dan pengucilan. 

1) Menciptakan dan menegakkan peratwin adalah kegiatan guru menggariskan 

pembatasan-pembatasan dengan memberitahukan kepada peserta didik apa 

yang diharapkan dan mengipa hal tersebut diperlukan. Dengan dernikian 

kegiatan menciptakan dan menegakkan peraturan adalah proses 



mendefenisikan dengm jelas dan spesifdc harapan guru mengenai perilaku 

peserta ciidik di kelas. Peraturan merupakan pedoman yang diformalkan yang 

menggambarkan perilaku yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan. 

Maksud peraturan itu adalah menuntun clan membatasi perilaku peserta didik. 

Peraturan yang dimmuskan dengan jelas arnatlah perlu agar peserta didik 

dapat beke j a  sesuai dengan peraturan. Mengetahui dan memaharni peraturan 

yang menyatakan apa yang dibenarkan dan apa yang tidak dibenarkan 

sangatlah penting sehingga peserta didik mengetahui apa yang hams 

dike rjakan dan mengetahui akibat pelanggaran atas peraturan itu. 

2) Memberikan perintah, pengarahan dan pesan adalah strategi cara guru dalam 

mengendalikan perilaku peserta didik agar peserta didik melakukan sesuatu 

yang diinginkan guru. Perintah, pengarahan dan pesan yang disarnpaikan dan 

dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami adalah sesuatu cam yang sesuai 

dan sempuma dalam mengendalikan perilaku 

2. Pendekatan Ancaman 

Dari pendekatan ancaman atau intimidasi ini, pengelolaan kelas adalah juga 

sebagai suatu proses untuk rnengontrol tingkah laku anak didik. Tetapi dalarn 

mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan cara memberi ancaman, 

misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. 



3. Pendekatan Kebebasan 

Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik agar 

merasa bebas untuk menge rjakan sesuatu kapan saja dan dirnana saja Peranan guru 

adalah mengwsahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. 

4. Pendekmtan Resep 

Pendekatan resep (cook book) ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang 

dapat menggambarkan apa yang hams dan apa yang tidak boleh dike rjakan oleh guru 

dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Dalam daftar itu 

digambarkan tahap demi tahap apa yarig harus dikejakan oleh guru. Peranan guru 

hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis dalam resep. 

5. Pendekatan Pengajaran 

Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu 

perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah rnunculnya masalah tingkah laku anak 

didik, d m  memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Pendekatan ini 

menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah clan menghentikan 

tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah merencanakan dan 

mengimplementasikan pelajaran yang baik. 

6. Pendekatan Perubahan Tingkah Laku 

Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses 

untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan 

tingkah laku anak dihik yang baik. dan rnencegah tingkah laku yang kurang baik. 



Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku (behavior modification approach) ini 

bertolak dari sudut pandangan psikologi behavioral. 

Program atau kegiatan yang yang mengakibatkan timbulnya tingkah laku 

yang kurang baik, hams diusahakan menghlndarinya sebagai penguatan negatif yang 

pada suatu saat akan hilang dari tingkah laku siswa atau guru yang menjadi anggota 

kelasnya. Untuk itu, menurut pendekatan tingkah laku yang baik atau positif hams 

dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan 

senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan 

program kelas diberi sanksi atau hukurnan yang akan menimbulkan perasaan tidak 

puas dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. 

7. Pendekatan Sosiii-Emosional 

Pendekatan sosio-emosional akan tercapai secarta maksimal apabila hubungan 

antar pribadi yang baik berkembang di d a l m  kelas. Hubungan tersebut meliputi 

hubungan antara guru dm siswa serta hubungan antar siswa. Didalarn ha1 ini guru 

merupakan kunci pengembangan hubungan tersebut. Oleh karena itu seharusnya guru 

mengembangkan iklim kelas yang baik melalui perneliharaan hubungan antar pribadi 

di kelas. Untuk terrciptanya hubungan guru dengan siswa yang positif, sikap mengerti 

dan sikap ngayomi atau sikap melindungi. 



8. Pendekatan Kerja Kelompok 

Dalam pendekatan ini, peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerja 

sarna kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan 

kemampuan guru untuk menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan kelompok 

menjadi kelompok yang produktif, dan selain itu guru hams pula dapat menjaga 

kondisi itu agar tetap baik. Untuk menjaga kondisi kelas tersebut guru hams dapat 

mempertahankan semangat yang tingpi. mengatasi konflik. dan mengurangi masalah- 

masalah pengelolaan. 

9. Pendekatan Elektis atau Pluralistik 

Pendekatan elektis (electic approach) ini menekankan pada potensiali tas, 

kreatifitas, dabn inisiatif wali atau guru kelas dalam meqilih berbagai pendekatan 

tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Penggunaan pendekatan itu dalarn 

suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin h a m  

mengkombinasikan dan atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut 

juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan 

berbagai macarn pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan 

mempertahankan suatu kondisi memungkinkan proses belajar mengajar berjalan 

efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan 

tersebut sesuai dengan kemampuan clan selarna maksud dan penggunaannnya untuk 

pengelolaan kelas disini adalah suatu set (rurnpun) kegiatan guru untuk menciptakan 

dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar 

mengajar be rjalan secara efektif dan efisien. 



Hal lain yang perlu dimiliki seorang guru adalah sikap profesional dalarn pengelolaan 

kelas. Artinya bahwa walaupun guru sudah yakin atas pilihan pendekatan pengelolaan 

kelas yang akan digunakannya, tetapi pada kenyataannya ha1 itu tidak memberikan 

ha i l  yang diharapkan, maka ia hendaknya mampu mengadakan analisis ulang 

terhadap keadaan atausituasi yang ada sehingga dapat menetapkan altematif 

pendekatan yang lainnya dan seterusnya Hal tersebut jelas membedakan sikap 

seorang profesional dengan seorang tukang atau "Pekerja", dimana seorang tukang 

menggantungkan din pada resep-resep atau petunjuk-petunjuk sehingga ia bingung 

apabila resep atau petunjuk atau teori/dalil yang digunakannya tidak memberikan 

hasil yang diharapkan. 

10. Pendekatan dengan penerapan sejumlah "Iarangan dan anjuran" . 
Pendekatan ini pada pelaksanaannya harnpir sama dengan pendekatan otoriter dan 

pendekatan permisif, karena dalam penerapannya akan muncul bentuk: 

a. penghukuman atau pengancaman 

b. penguasaan atau penekanan 

c. pengalihan atau pemasa bodohan 

Ketiga bentuk tersebut akan memungkinkan muncul perilaku siswa yang tidak 

diharapkan seperti tingkah laku negatif, kekerasan, pura-pura patuh, m e n m y a  

sernangat siswa atau sikap mencari karnbing hitam. Coba Anda kaji contoh berikut 

ini, mana yang termasuk bentuk penghukuman, penekanan atau pemasa bodohan. 

1). "Jika karnu tidak memperbaiki tingkah lakurnu, mqka saya akan memanggil 

orangtuamu" . 
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2). "Jika kalian terus begitu, sekstrang terserah kalian, apakah akan meneruskan 

tugas atau bubar saja". 

3). "Karena kalian begitu, maka setiap pelajaran dari saya, maka kalian duduk di 

kantor dan menulis satu buku penuh, dengan menulis "saya akan memperbaiki 

kelakuan saya". Pendekatan ini dianggap h m n g  efektif karena pendekatan ini 

bagi guru bersikap reaktif. Hanya terbatas pada masalah-masalah yang muncul 

secara insidental saat itu. kurang mengarah pada pemecahan masalah yang 

bersifat jangka panjang (yang akan datang). bersikap absolut (mutlak) dan tidak 

membuka peluang bagi pengam bilan tindakan-tindakan yang lebih luwes clan 

kreatif. Semboyan dari pendekatan ini adalah "Jika te rjadi masalah ini lakukanlah 

itu atau itu". Apabila pendekatan ini dilakukan maka ada bebegpa tindakan guru 

yang perlu diperhatikan antara lain: 

a) Jangan menegur siswa dihadapan kawan-kawannya 

b) Apabila memberikan peringatan pada siswa hendaknya tidak merggunakan 

suara tinggi 

c) Bersikap tegas dan adil terhadap semua siswa 

d) Jangan pilih kasih 

e) Sebelurn menghukum siswa, terlebih dahulu buktikan bahwa siswa itu 

bersalah 

f) Patuhiah pada aturan-aturan yang sudah Anda terapkan. 



11. Pendekatan Pengubahan T l a w h  Laku @ehavior Modification) 

Pendekatan ini bertolak clan psikologi Behavioistik. Yang menganggap 

bahwa semua tingkah laku merupakan hasil belajar. Dan juga berdasarkan prinsip 

psikologi bahwa setiap individu perlu diperhitungkan dalam proses pembelajaran. 

Prinsip psikologi tersebut adalah, meliputi: 

a. T i i  Pemgmbn Padif 

yaitu memberikan stimulus positif, berupa ganjaran ataq pujian terhadap perilaku 

atau hasil yang memang diharapkan, misalnya b e ~ p a  ungkapan seperti "Nah seperti 

ini kalau rnengerjakan tugas, tulisannya rapi mudah dibacaW.Jenis-jenis penguatan 

positif itu ada yang: 

1). Penguatan primer (dasar) yaitu penguatan-penguatan yang tidak dipelajari dan 

selalu diperlukan untuk berlangsungnya hidup, seperti, makanan, air, udara yang 

segar dan sebagainya Suasana seperti ini dapat membentuk perilaku siswa yang 

baik dan betah didalam kelas. 

2). Penguatan sekunder bersyarat yang menjadi penguat sebagai hasil proses 

belajar atau dipelajari, seperti diperhatikan, pujian (penguat sosial), nilaiangka, 

rangking @enguatan simbolik), kegiatan atau permainan yang disenangi siswa 

(penguatan bentuk kegiatan). 

Ditinjau dari segi waktu, penguatan positif bisa diberikan secara: 

a). Terus menerus pada setiap kali te jadi perbuatan baik atau yang diharapkan 



b). Tenggang waktu atau berkala, yaitu setelah jan* jam pelajaran dimulai,atau 

setiap "sekian" kali perbuatan. Ada dua macam penjadwalan dalarn panguatan 

berkala yaitu: 

c). Penjadwalan interval yaitu pemberian penguatan ~ i swa  setiap jangka waktu 

tertentu. Dan penjadwalan rasio lebih efektif untuk "Meningkatkan fiekuensi 

penampilan tingkah laku yang dimaksud" . Yang p r l u  diperhatikan guru juga 

adalah bahwa makna suatu penguat bersifat "Unik" artinya sangat tergantung 

pada si pemberi dan si penerima penguat tersebut. Apa yang oleh seorang siswa 

dianggap sebagai penwbagi  siswa lain belurn tentu diterirna demikian. 

Dalam ha1 ini, pemahamanguru terhadap kondisi psjkologis siswa akan sangat 

memhantu. 

Ada tiga cara yang dikenal dalarn upaya pemilihan dan penerapan tindakan 

penguat, yaitu: 

(1) Memperhatikan gelagat/tanda-tanda atau petunjuk khusus dengan cara 

mengamati hal-hal apa yang ingin dilakukan oleh siswa. 

(2) Memperhatikan petunjuk-petunjuk tambahan dengan mengamati apa yang 

tejadi setelah siswa menampilkan perilaku tertentu. Dalam ha1 ini guru 

mencoba menetapkan tindakan dan perilaku apa yangdilakukan guru d m  

ternan-teman siswa itu yang tampaknya menguatkan perilaku siswa yang 

bersangkutan. 



(3) Memperoleh petunjuk-petunjuk tarnbahan dengan cara langsungbertanya 

kepada siswa yang bersangkutan apa yang ingin dimili kinya-dan untuk 

apa untuk siapa biasanya siswa itu melakukan sesuatu yang berarti. 

b. T i  -ukMmau$ 

Tindakan penghukuman yaitu suatu penarnpilan perangsang yang tidak diin~inkan 

atau tidak disukai, dengan harapan menurunkan frekuensj pemunculan tingkah laku 

yang tidak dikehendaki. Tindakan hukuman dalarn pergelolaan kelas masih bersifat 

kontroversial (dipertentangkan). Sehagian menganggap bahwa hukuman merupakan 

alat yang efektif untuk dengan segera menghentikan tingkah laku yang ti&& 

dikehendaki. sekaligus merupakan contoh "yang tidak dikehendaki" bagi siswa lain. 

Sebagian lain melihat bahwa akibat sampingan dari hubungan pribadi antara guru 

(yang menghukum) dan siswa (terhuk~un) menjadi terganggu, atau siswa yang 

dihukum menjadi "Pahlawan" di mata teman-temannya. 

c. T i i p e m @ & p  

T i  pmghhqp yaitu ti& memberikan ganjaran yang diharapkan 

sepertiyang lalu (menahan pemberian penguatan positif). atau pembatalan pemberian 

ganjaran yang sebenamya diharapkan siswa. Contoh: Didi yang waktu sebelumnva 

mendapat pujian atas hasil pekerjaannya baik dan rapi yang diserahkan kepada Pak 

Umar, pada waktu penyerahan peke jaan berikutnya dengan hasil yang sama, Pak 

Umar menerima dan memeriksa tanpa memberi pujian. 



Tmdakan penpatan negatif yaitu meniadakan perangsang yang tidak 

menyenangkan atau tidak disukai. Atau dengan kaia lain menghilangkan hukurnan. 

Contoh : Wawan yang waktu sebelumnya dimarahi Pak guru karena pekerjaannva 

tidak benar dan tidak rapi, pada pengumpulan tugas berikutnya Pak guru tidak 

memarahinya lagi. Harapan dari tindakan-dndakan tersebut dapat menghentikan 

atau mengurangi perilaku-perilaku yang tidak dikehendaki serta dapat meneruskan 

atau meningkatkan perilaku-perilaku yang dikehendaki. Seperti digambarkan pada 

contoh-contoh di atas,guru dapat menumbuhkan perilaku-perilaku yang 

dikehendaki pada diri siswa melalui penerapan penguatan positif dan penguatan 

negatif. Dan guru mengurangi perilakusiswa yang tidak dikehendaki melalui 

penerapan penghukurnan dan penghilangan. Berdasarkan uraian di alas dapat 

disirnpulkan bahwa penerapan pendekahn perubahan tingkah laku (behavior 

modivication) mengandung prinsip. Mengabaikan persetujuan atas tingkah laku 

yang tidak diinginkan, menunjukan persetujuan atas tingkah laku yang diinginkan, 

itu sangat efektif menumbuhkan tingkah Iaku yang baik pada siswa. 

Menunjukan persetujuan atas tingkah laku yang baik merupakan kunci 

pengelolaan kelas yang efektif. 



12. Pendekatan Iklim Sosioemosional (Sosio-Emotional Climate) 

Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa: 

a. Proses pembelajaran yang efektif mempersyaratkan adanya iklim 

sosioemosional yang baik artinya suasana hubungan interpesonal yang baik 

antara guru dan siswaserta antara siswa dengan siswa. 

b. Guru menduduki posisi terpenting bagi terbentuknya iklim sosioemosional yang 

baikitu. Oleh karena itu. pendekatan ini berkeyakinan bahwa suasana atau iklim 

kelas yangbaik berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Hubungan 

guru dengan siswayang penuh simpati dan saling menerima merupakan kunci 

pelaksanaan dari pendekatan ini . 

Dengan demikian, pendekatan ini menekankan pentingnya tingkah laku atau 

tindakan guru yang menyebabkan siswa memandang guru itu benar-benar 

terlibat dalam pembinaan siswa dan memperhatikan apa yang dialami siswa 

baik suka maupun duka. Implikasi dari pendekatan ini adalah bahwa siswa 

bukan semata-mata sebagai individu yang sedang mempelajari pelajaran 

tertentu. tetapi dipandang sebagai keseluruhan pribadi yang sedang 

berkembang.Upaya-upaya yang dapat dilakukan guru dalam penerapkan 

pendekatan ini antamlain: a. Membantu setiap anak untuk rnenyadari dan 

menerima dirinya masing-masing (Ke "diri" annya). 

c. Menyiapkan masing-masing anak untuk memberi kontribusi (sumbangan) 

kepada berrnacarn-macam antivitas di kelas. 



d. Menyadari siswa untuk menerima dan mengerti perbedaan-perbedaan individual 

(masing-masing siswa) 

e. Membuat rencana kerja sehingga kemampuannya masing-masing anak dalarn 

kelas bermanfaat. 

Sikap-sikap tersebut dapat dijabarkan menjadi tindakan-tindakan gum, sebagai 

berikut: 

1). Guru berusaha menyusun program kelas dan pelaksanaannya yang didasari 

oleh hubungan manusiawi yang diwamai oleh sikap saling menghargai dan saling 

menghormati antar personal di kelas. 

2). Setiap siswa diberi kesempatan untuk ikut serta dalam kegiatan kelas sesuai 

dengan kemampuan masing-masing, sehingga timbul suasana sosial dan emosional 

yang menyenangkan pada setiap siswa dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

j awab masing-masing. 

3). Bersikap terbuka untuk bersedia mendengar pendapat, saran, gagasan dan lain- 

lain dari siswa sehingga pengelolaan kelas berlangsung dinamis. 

4). Menjalin hubungan yang harmonis dan manusiawi yang penuh saling 

pengertian,saling menghormati dan saling menghargai antara sesama guru. 

13. Pendekatan Proses Kelompok (Group Proses) 

Pendekatan ini bertolak dari asumsi bahwa: 

a. Pengalaman belajar di sekolah berlangsung dalam suasana kelompok, yaitu 

kelompok kelas. 



b. Tugas guru yang terutama dalam pengelolaan kelas adalah rnernbina dan 

memelihara kelornpok yang efektif dan produlctif. Rerdasarkan asumsi tersebut, 

maka susunan atau pengelolaan kelas dengan pendekatan ini memiliki ciri sistem 

sosial sebagaimana dijumpai di lua r  sekolah, tentu saja dengan aktivitas 

mengarah pada perilaku atau tujuan yang dikehendaki.I,ois V. Johnson dan Mary 

A. Bany (1 970) dalam (Noorhadi 1985:27) mengemukakan bahwa kelompok 

sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut a) multi personal dengan tingkat 

keakraban tertentu; b). suatu sistem interaksi; c) suatu organisasi atau struh-tur; d) 

suatu motif tertentu atau mernpunyai tujw bersamaz e) suatu kekuatan atau 

standar tingkah laku tertentu; d m  f) mernpunyai pola tingkah laku yang dapat 

diobservasi yang merupakan kepribadian suatu kelompok..lohnson dan Rany 

(1970) dalam (Noorhadi, 1985:28) mengemukakan hal-ha1 yang berkaitan 

dengan proses kelompok. 

1). Keakraban, yaitu sifat saling tertarik atau saling membutuhkan antara sesama 

siswalanggota sehingga mereka menjadi suatu ikatan. 

2). Solidaritas, yaitu kesatuan dan persetujuan yang komplit dalam segi-segi 

tujuan. pendapat, rninat, dan perasaan kelompok yang memi!iki solidaritas 

mampu mencegah tirnbulnya ancaman dari luar yang dapat memecah belah 

kelompoknya. 

3). Loyalitas, yaitu keinginan para anggotanya terhadap kelompok itu sendiri. 

Nampak dalam bentuk-bentuk norma atau nilai sosial yang diidentii-hsi oleh 



kelompok. Norma dan nilai social ini diwujudkan bila anggotanya mendapat 

suatu ancaman dan bencana dan herusaha unhk mempertahankan dirinya. 

4). Moral yang dianut untuk menciptakan keakraban tidak hanya p e m  

bersatu tetapi merupakan kualitas yang tersembunyi yang membuat kelompok 

gigih mempertahankan diri dalam menghadapi kesulitan. 

5). Kepuasaan, ynitu kondisi yang memberi pengaruh kepada anggota- 

anggotanya menyebabkan rnereka beke j a  secara harmonis bersama-ma 

terutama dalam menghadapi kesul i tan. 

6). Iklim, yaitu kondisi yang dirasakan dalarn kelompok, iklim ini berkaitan 

dengan kondisi tegang, sepi, tenang, balk. hangat, persahabatan, dan sebagainya. 

Dari pendapat Johnson 82 Rany di atas dapat disir3pulkan bahwa kesatuan 

kelompok yaitu: a keakraban kelompok, bergantung kepada tingkat saling 

rnenerima dan menyenangi antara anggota &lam kelompok, dan b. kesatuan 

bersumber dart rasa memiliki. Karena itu gun1 hams berupaya agar 

anggotalsiswa diterirna dan disukai oleh teman-temannya dalam kelas. c. 

kesatuan dan kejasama kelompok dipengaruhi oleh adanya kepuasan 

kebutuhanyang dimanifestasikan dalam bentuk pengakuan kelompok dan antar 

hubungan siswa yang harmonis. Schmuck dalam (Noorhadi, 1985 : 28) 

mengemukakan enarn unsur yang berkenaan dengan pengelolaan kelas melalui 

pendekatan proses kelompok, yaihi: 

7). Harapan, adaiah prestasi yang ada pada guru dan siswa berkena& dengan 

hubungan mereka. Harapan merupakan ramalan tentang apa yang diperbuat oleh 



din sendiridan orang lain dalarn satin3 berhubungan itu. Dengan demikian 

harapan yang menyangkut bagaimana anggota-anggota kelompok akan 

berperilaku akan arnat berpengaruh terhadap bagaimana guru clan siswa akan 

berperilaku dalarn saling berhubungan. Satu kelompok kelas yang efektif akan 

tejadi apabila harapan yang berkembang pada diri guru dan siswaadalah tepat 

realistik, dan jelas dimengerti oleh ,o;uru dan siswa Perilaku guru menampakkan 

harapan-harapan yang berkenaan dengan perilaku siswa dan dengan demikian 

siswa akan berperilaku sesuai dengan harapan guru itu. 

8). Kepemimpinan dalam ha1 ini diartikan sebagai perilaku yang mendorong 

kelompok bergerak ke arah pencapaian tujuan. Dengan demikian perilaku 

kepemirnpinan tidak dapat dipisahkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

anggota da1am:- membantu menurnbuhkan norma kelompok; menggerakan 

kelompok mendekati pencapaian tuj uan; meningkatkan mutu in teraksi antar 

anggota ketompok; dan mengembangkan kerataan hubungan dalam kelompok. 

Guru yang efektif adalah guru yang marnpu menciptakan iklim dimana 

siswamewujudkan fungsi-fbngsi kepemimpinan sehingga semua anggota 

kelompok merasakan bahwa mereka memliki kekuatan dan harga diri untuk 

melaksanakan tugas-tugas akademik dan tugastugas lain yang dibebankan kepada 

mereka. 

9). Kemenarikkan, adalah berkaitim dengan pola keakraban yang terdapat dalam 

kelompok kelas. Kemenarikkan juga dapat diartikan sebagai tingkat hubungan 

persahabatan di antara anggota kelompok kelas. Tingkat kemenarikkan ini 



untuk mengembangkan kemamlr\llm fi,~r.;us hcrkomunikasi, seperti membuat 

paraphase dan mengemukakan balikan. 

12). Keeratan berkaitan dengan msa kebersarnaan yang dipunyai kelompok kelas, 

ataumerupakan jumlah keseluruhan dari rasa yang dipunyai oleh semua anggota 

kelompok terhadap kelompok itu. Keeratan ini menekankan hubungan individu 

terhadap kelompok secara keseluruhan, bukan terhadap individu-individu lain 

didalam kelompok, keeratan dipengaruhi oleh hal-ha1 berikut ini:besar kecilnya 

minat terhadap tugas-tugas ke1ompok:sejauh mana sikap sating menyukai 

terhadap sesarna anggotanya; clan sejauh mana kelompok memberikan prestasi 

tertentu kepada anggotanya. 

Berdasarkan uraian di alas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas 

dengan pendekatan proses kelompok adalah sebagai beri kut .Guru hendaknya 

marnpu membentuk dan memelihara kelompok kelas maupun kelompok kecil , 

yang efektif dan produktif. Kelompok efektif dan produktif dapat te jadi  apabila 

dalam kelompok tersebutmemiliki harapan, kepemimpinan, keterkaitan, suasana 

iklim. baik fisik (ternpat.udara dan sebagainya) maupun non fisik (solidaritas. 

loyalitas, kepuasan,keakraban), norma aturan dan komunikasi.Guru tanggap dan 

marnpu merubah kelompok yang tidak efektif dm tidak produktif. 

14. Pendekatan Elektis (Electic approach) 

Pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas dan inisiatif guru 

daiarn memilih berbagai pendekatan dalam satu siiuasi yang dihadapinya. 

P e n g ~ m a a n  pendekatan elektis memungkinkan digunakannya dua atau lebih 



pendekatm d n l m  satu sitinqi pemk1njaran. Penggunm pcndckatan ini 

menuntut pula kemampuan guru untuk berimprovisasi dalarn menghadapi 

masalah yang dihadapi siswa Guru tidak hanya terpaku pada penerapan 

salahsatu pendekatan dalam perbaikan tingkah laku siswa, tetapi dalam 

melaksanakan tugasnya hendaknya mampu menerapkan pendekatan-pendekatan 

tersebut secara bersamaan dua atau tiga pendekatan. 

B. Prosedur dalam pengelolaan kelas 

Strategi dan prosedur pengelolaan kelas dapat dibagi dua jenis, yaitu pengelolaan 

kelas yang bersifat preventif dan pengelolaan kelas yang bersifat kuratif. 

1 .Pengelolaan Kelas Yang Bersifat Preventif. 

Strategi ini berbentuk tindakan guru yang mengatur siswa dan lingkungan 

belajar dengan menyiapkan format belajar mengajar yang tepat sehingga 

menimbulkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses belajar 

mengajar yang efektif. Tindakan yang bersifat preventif ditujukan untuk mengurangi 

dau menghindari m d a h  yang mungkin timbul yang sifatnya menghambat atau 

merusak kegiatan belajar mengajar. 

Dalam rangka pembinaan pengelolaan kelas dapat ditempuh berbagai usaha 

diantaranya 

a.Meningkatkan Kesadaran Din Guru. 

Telah dijelaskan bahwa pengelolaan kels akan sangat dipengaruhi oleh sikap 

dan pribadi guru. Dalarn kegiatan belajar rnengaj& guru rnungkm beenikap otoriter, 

permisif. atau demokratis secara berganti-ganti. Dengan menyadari ha1 ini guru akan 



mencoba memperbaiki diri sehingga &?at memaharni kehendak dari siswa yang 

merupakan reaksi terhadap sikap dan pribadi yang ditampilkan oleh guru. Kesadaran 

akan sikap din sendiri di dalarn perilaku sebagai seorang guru dalarn memaharni 

tingkah laku siswa merupakan salah satu usaha pencegahan dalam pengelolaan kelas. 

b.Meningkatkan Kesadaran Siswa. 

Siswa adalah seorang induvidu dalarn satu masyarakat kecil yang Serbentuk 

kelas. Mereka perlu mengetahui segala hak dan kewajibannya sebagai anggota kelas 

tersebut. Setiap siswa harus menjelaskan atau melaksanakan setiap kewajibannya 

dengan penuh rasa tanggung jawab. Mi salnya mentaati peraturan sekolah, 

menge rjakan segala tugas yang diberikan, menjaga kebersihan kelas clan lingkungan 

sekolah. Sebaliknya siswa bisa pula menunh~t haknya berupa kegiatan sekolah atau 

guru menyediakan fasilitas belajar yang baik. Pemenuhan kebutuhan akan hak-hak 

dan keinginan-keinginan siswa merupakan faktor penting dalam men@ndarkan 

timbulnya masalah pengelolaan kelas. 

c.Sikap Yang Tulus Dari Guru. 

Sikap guru memegang peranan penting dalam menciptakan suasana sosio- 

emosional dalam kelas. peranan guru memiliki pengaruh yang besar terhadap 

terciptanya kondisi yang optimal dalam kegiatan belajar mengajar. Guru yang 

bersikap wajar sesuai dengan peranannya sebagai pendidik akan menimbulkan rasa 

tentram bagi siswa. Sebaliknya gun1 yang bersikap over-acting. akan menimbulkan 

rasa anti pati siswa. Siswa bukannya kagurn, j ustru mencemoohkannya sehinga iki im 

belajar mengajar ntsak . 



d. Menemukan Dan Mengenal Attzm,atif Pengelolaaa. 

Seorang gun1 hams mengidentifikasi berbagai penyimpangan tingkah laku 

siswa Guru harm mengidentifikasikan jenis tingkah laku siswa, seperti tingkah laku 

yang dibuat untuk menarik perhatian guru dan teman-temannya. Untuk dapat 

mengatasi penyimpangan seorang gun1 hams berusaha untuk mernpergunakan 

pendekatan pengelolaan kelas yang dianggap tepat atau menggmtinya dengan 

pendekatan lain yang lebih tepat. Dalarn ha1 ini guru sangat dituntut kreatifitasnya 

dalam menemukan berbagai pendekatan pengelolaan kelas yang sesuai dengan sibasi 

dan kondisi. Oleh karena itu, s e o m g  guru diharapkan untuk dapat mempelajari 

pengalaman orang lain, baik yang gaga1 rnaupun yang berhasil, Sehingga memiliki 

alternatif yang bervariasi dalam menghadapi berbagai masalah dalarn mengelola 

kelas. 

e.Membuat Kontrak Sosial. 

Kontrak sosial adalah peraturan tata tertib beserta sangsinya yang mengatur 

kehidupan di kelas dan sekolah. Kontrak sosial ini merupakan kunci standar tingkah 

laku yang semestinya dilaksanakan dan memberikan gambaran tentang keadaan 

sekolah termasuk fasilitas untuk rnemenuhi kebutuhan siswa. Dalam situasi 

persekolahan seorang siswa yang masuk dalam suatu sekolah telah secara inkiusif 

menyetujui dan menerima setiap peraturan sekolah. 

2.Pengelolaan Kelas Yang Bersifat Kuratif 

Maksud dari pengelolaan kelas yang bersifat kuratif ialah tindakan 

pengelolaan untuk memperbaiki hal-ha1 yang kurang baik atau tidak menunjang 



terhadap optimasi proses belajar r~lrnga~iar. Tincbk-~n yang Lepiat d m  segerd sangat 

diperlukan pada saat terjadi masalah yang menghambat atau menggangu iklim 

belajar. Guru pada saat itu dituntut untuk segera berbuat sesuatu untuk menghentikan 

perbuatan siswa secepat dan setepat mungkin. 

Kegiatan ini jusa bertujuan unhtk memonitor efektifitas kontrak sosial. Untuk 

melakukan kegiatan yang sifatnya kuratif, ada beberapa ha1 yang dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi guru diantaranya : 

a.Lakukan Tindakan Dan Tidak Cukup Dengan Rerbicara. 

Bila seorang siswa melakukan tindakan yang dapat menggangu kelas, maka 

seorang guru h m s  mengarnbil tindakan untuk menghentikan secara tepat d m  

cepat. Memhentak atau memberikan cerarnah tentang kesalahan yang dibuat, akan 

membuat siswa malah menjadi bingung. Pesan-pesan nonverbal atau "body 

language" baik berupa isyxat tangan, bahu, kepala, alis dan sebagainya dapat 

membantu guru dalam pengelolaan kelas. 

b-laksanakan Kontrol Terhadap Peraturan 

Pendekatan dengan siswa sangat diperlukan karena kalau mereka merasa 

dekat dengan guru akan memperkecil kesempatan mereka untuk berhuat "nakal" 

d m  melanggar tata tertib sekola!. Bila ada siswa yang melanggar peraturan, 

nyatakan kembali peraturan apa yang dilanggar dan konsekuensinya. Kemudian 

lakukanlah tindakan dengan tegas dan benvibawa. Hindarkan hal-ha1 yang 

menyebabkan siswa mendapat malu di depm teman-temannya. pernyatanperaturan 

dan konsekuensi dari pelanggaran hams didengar oleh teman-temannya. 



c.Pembinaan Kontrak Sosial 

Kontrak sosial yang telah ditetapkan oleh sekolah hams ditaati oleh setiap 

siswa walaupun sering kali tidak bisa diterapkan dengan lancar. Misalnya siswa 

melanggar sebagian besar peraturan sekolah tetapi dia tidak mau menerima sangsi 

atas perbuatannya. 
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BAB V 

MASALAH-MASALAH PENGELOLAAW KELAS 

A. Pentingnya Pengenalan Masalah Anak 

Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti 

anak agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka 

menyendiri. suka menangis. dan suka rnemukul. Perilaku-perilaku tersebut 

merupakan tanda bagi guru bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada diri an&, 

atau dengan kata lain mereka sedang menghadapi masalah. Guru perlu mengerti 

bahwa perilaku tersebut ada sebab atau latar belakangnya. Oleh karena itu guru 

perlu mengetahui penyebab dari masalah-rnamlah yang dihadapi anak tersebut. 

Perilaku anak di kelas, di depan guru, teman-temannya atau di depan orang 

lain disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh anak, kondisi 

yang dihadapinya saat itu, dan dapat pula disebabkan oleh berbagai keinginannya. 

Hal ini telah berkembang dalam diri anak atau dapat pula merupakan hasil 

interaksi antara dirinya dengan semua aspek lingkungan rumah, sekolah, dan 

masyarakat umumnya. Jone clan Jones ,(I 980) mengatakqn bahwa tingkah laku 

an& di &lam kelas merupakan pencermimm dari k e a d w  keluarganya. Bagi 

keluarga yang kurang stabil dapat menimbulkan ketegangan pada diri anak dan 

membuat mereka kurang berhasil dengan baik untuk memenuhi tuntutan 

akademik dan tuntutan sosial di sekolah. 



Ada suatu anggapan bahwa masalah-masalah anak tidak dapat ditinggalkan 

di rumah. Ragaimanapun anak akan membawanya ke sekolah sehingga dapat 

mengganggu proses pembelajaran di kelas. Bahkan mungkin proses pembelajaran 

menjadi tidak terjadi sama sekali, apabila anak mengalami tekanan bathin karena 

kearnanannya terancam, dan kebutuhan psik~logisnya tida!! terpenuhi, merasa 

terkucilkan, merasa tidak dihargai, dan merasa tidak disenangi. Dalarn kondisi 

seperti itu, kemampuan anak untuk belajar menjadi terhalangi sehingga usaha 

guru untuk melaksanakan proses pembelajaran nienjadi sia-sia saja. 

Peke rjaan guru tidak akan berhasil dengan baik apabila ia tidak atau kurang 

memahami anak. Apabila guh '  ingin sukses dalam melaksanakan pembelajaran, 

maka pengelolaan kelas yang dilakukan hendaknya mencakup usaha gum untuk 

memahami masalah-masalah anak dan dapat mengambil langkah penyelesaiannya 

dengan tepat dan benar. 

Masalah adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Menumt Prayitno 

(1991) ciri-ciri masalah terdiri dari 3: 

I .  Tidak disukai adanya 

2. Menggangu terhadap diri sendiri dan orang lain 

3. Bila ia te rjadi berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannnya 

Selain itu masalah pada hakekatnya rnerupakan seluruh pertanyaan yang 

rnengandung jawaban. Masalah tersebut sudah rnerupakan bagian dalam 

kehidupan manusia, begitu pula dalarn kehidupan siswa di sekolah selalu ada 



masalah mulai dari masalah sederhana sampai kepada masalah yang rumit 

(kompleks). 

Dalam membelajarkan siswa sering guru menghadapi permasalahan- 

permasalahan terhadap kegiatan-kegiahn yang dilakukan siswa di kelas. 

Permasalahan ini meliputi dua jenis yaia yang menyangkut pengajaran dan yang 

menyangkut pengelolaan kelas. Guru-guru hams mampu membedakan kedua 

permasalahan itu dan menemukan pemecahannya secara tepat. Sering guru-guru 

menangani masalah yang bersifat pengajaran dengan pemecahan yang beisifat 

pengelolaan dan sebaliknya. Misalnya, seorang guru bemaha membuat penyajian 

pelajaran lebih menarik agar siswa yang sering tidak masuk menjadi lebih tertarik 

untuk menghadiri pelajaran itu. padahal siswa tersebut tidak senang berada di 

kelas itu karena dia merasa tidak diterima oleh kawan-kawannya. Pernecahan 

seperti ini tentu saja tidak tepat. "Membuat pelajaran Lebih menarik" adalah 

masalah pengajaran, sedangkan "diterima atau tidak diterima oleh kawan" adalah 

permasalahan pengelolaan kelas. Masalah pengajaran hams ditangani dengan 

pemecahan yang bersifat pengajaran dan masalah pengelolaan kelas hams 

ditangani dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan. 

B. Mengidentifikasi Masalah-rnasalah Pengelolaan Kelas 

Pada umumnya guru kurang atau belum menyadari b&wa apa yang dihadapi 

- adalah maqalah dan tidak mempermasalahkan. Biasanya sesuatu baru dianggap 

sebagai masalah jika guru telah merasa kewalahan, guru tidak lagi berdaya d m  

tidak mampu menyelesaikan sendiri. Maka cam yang dapat dilakukan oleh guru 

adalah sebagai berikut: 



1. Guru menulis sernua ha1 yar~g ciirasakar~ rr~en~erlukar~ perhaliu, r r ~ e r r l ~ r l h ~  

kepedulian karena akan mempunyai dampak yang tidak diharapkan tejadi. 

terutama terkait dengan pembelajaran. 

2. Guru memilah-memilah masnlah tersebut menurut jenis dan bidang 

permasalahannya, berdasarkan jumlah siswa yang mengalami masalah tersebut. 

3. Masalah yang telah dipilah-pilah disusun secara berurutan dimulai dari yang 

ringan. Jarang terjadi, serta berdasakan banyaknya siswa yang mengalami atau 

terlibat dari masing-masing masalah tersebut. 

4. Dari setiap urutan masalah tersebut ambilah 3 atau 5 masalah dan coba 

mengkonfirmasikan kepada guru yang mengajar bidang studi yang sejenis atau 

mengkonfirmasikan terhadap sesama gun1 disekolah tersebut. 

5. Jika masalah yang dirumuskan ternyata mendapat konfirmasi, maka masalah 

tersebut memang mempakan masalah yang patut untuk diangkat sebagai 

masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan. 

Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara tepat guru 

harus mampu : 

a. Mengenali secara tepat berbegai jenis masalah pengelolaan kelas baik yang 

bersifat perorangan maupun kelompok 

b. Memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis 

masalah tertentu. 



c. Memilih dan menetapan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan 

masalah yang dimaksud. 

C. Jenis Masalab Pengelolaan Kelas 

Ada dua jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan 

atau individual dan yang bersifat kelompok. Disadari bahwa masalah perorangan 

atau individual dan masalah kelompok seringkali menyatu dan m a t  sukar 

dipisahkan yang satu dari yang lain. Narnun demikian, pembedaan antara kedua 

jenis masalah itu akan bermanfaat terutama apabila guru ingin mengenali dm 

menangani masalah yang ada dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya. 

Masalah pengelolaan kelas tersebut, yaitu : 

1. Masalah Individual 

Masalah Individual adalah masalah pengelolaan kelas yang surnber 

penyebabnya adalah individu anak. Terdapat empat kategori masalah individual 

dalam kelas, yaitu tingkah laku yang ingin mendapatkaq perhatian orang lain. 

tingkah laku yang ingin menunjukkan kekuatan, tingkah laku yang bertujuan 

menyakiti orang lain dan peragaan ketidakmampuan. Bentuk-bentuk perilaku 

tersebut menimbulkan masalah dalam kelas dan dapat menganggu kelancaran 

pembelajaran. 

a. Perilaku dalarn Kelas 

Masaiah individual yang dapat dilihal sebagai wujud dari bentuk perilaku tersebut 

di antaranya adalah sebagai berikut: 



anak sering menunjukkan gerak tuhuh atau perilaku yang tarnpak kebodoh- 

bodohan atau berbuat aneh yang semata-mata untuk menarik perhatian kelas. 

1) Anak tertawa lebih keras dibandingkan teman-temannya. 

2) Anak suka bercanda dan sering menggoda teman sebelahnya. 

3) Anak pura-pura sakit. 

4) Anak pura-pura tidak mengerti sehingga selalu bertanya. 

5) Anak selalu menunjukkan kegiatan yang larnban dm sebagainya. 

6) Anak sering mendebat dan kehilangan kontrol. 

7) Anak cenderung menunjukkan perilaku yang selalu ingin mengalahkan 

orang lain. 

8) Anak marah-marah (tindakan aktif) dan melakukan tindakan agresif. 

9) Anak menarik diri sarna sekali dan tidak mau melaksanakan kewajiban-ke- 

waji bannya. 

10) Anak selalu lupa pada aturan-aturan penting dalam kelas. 

I 1) Anak melakukan tindakan-tindakan fisik yang dapat menyakiti orang lain. 

12) Anak tidak mau sama sekali menerima tugas yang diberikan kepadanya 

dan selalu mengatakan tidak hisa. 

13) Anak merasa pesimis atau putus asa terhadap semua keadaan. 

14) Anak memiliki rasa permusuhan atau menentang kepada semua peraturan, 

15) Anak pasif atau potensi rendah serta datang ke sekolah tidak teratur. 

Pengelolaan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar 

bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pepcapaim suatu tujuan. 



Setiap individu merniliki kebutuhan dasar untuk memiliki dm untuk m e r .  

dirinya berguna. Jika seorang gagal untuk mengembangkan rasa memiliki dan 

rasa dirinya berharga maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada empat 

jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu tingkah laku menarik perhatian orang 

lain, mencari kekuasaan, mentintut balas dan memperlihatkan ketidak 

mampuan. Keempat tingkah laku ini diurutkan makin lama makin berat. 

Misalnya, seorang anak yang gagal menarik perhatian orang lain boleh jadi 

menjadi anak yang mengejar kekuasaan. 

b. Pola Perilaku Anak yang Bermasalah 

Masalah-masalah yang muncul dapat di katagorikan kepada beberapa pola 

perilaku seperti berikut: 

1) Attention getting behaviors (pola perilaku mencari perhatian) 

Seorang siswa yang gagal rnenemukan kedudukan dirinya secara wajar 

dalam suasana hubungan 1 sistem yang saling meqerima biasanya (secara 

aktif maupun pasif)bertingkah laku mencari perhatian orang lain. 

Tingkah laku deskruktif pencari perhatian yang aktif dapat dijumpai pada 

anak-anak yang suka pamer, melawak (memperolok), membuat onar. 

memperlihatkan kenakalan, tents menerus bertaqya, singkatnya tukang 

rewel. Tingkah laku deskn~ktif pencari perhatian yang pasif dapat 

dijumpai pada anak-anak yang malas atau anak-anak yang terus neminta 

bantuan orang lain. 



2) Power seeking behaviors (pola perilaku menunjukkan kekuatd  

kekuasaan) 

Tingkah laku mencari kekuasaan sama dengan perhatian yang deskruktif. 

tetapi lebih mendalam. Pencari kekuasaan yang aktif suka mendekat. 

berbohong, menampilkan adanya pertentangan pendapat. tidak mau 

melakukan yang diperintahkan orang lain dan menunjukkan sikap tidak 

patuh secara terbuka. Pencari kekuasaan yang pasif tampak pa& anak- 

anak yang amat menonjolkan kemalasannya sehingga tidak melakukan 

apa-apa sama sekali. Anak-anak ini amat pelupa, keras kepala dan secara 

pasif menunjukkan ketidakmampuan 

3) Revenge seeking behaviors (pola perilaku menunjukkan balas dendam) 

Siswa yang menuntut balas mengalami fi-ustasi yang amat dalam dan 

tidak menyadari bahwa dia sebenarnya mencari sukses dengan jalan 

menyakiti orang lain. Keganasan, penyerangan secara fisik (mencakar. 

menggigit, menendang)terhadap siswa lain ataupun terhadap 

saranalperlengkapan yang ada dikelas (sekolah). Anak-anak seperti ini 

akan merasa sakit bila dikalahkan, mereka bukan anak-anak yang disukai 

oleh guru dan teman-temannya di kelas. Anak-anak yang suka menuntut 

balas ini biasanya lebih suka bertindak secara aktif daripada pasif. Anak- 

anak penuntut balas yang aktif sering dikenal sebagai anak-anak yang 

ganas dan kejarn, sedang yang pasif dikenal sebagai anak -an& 

pencemberut dan tidak patuh (suka menentang). 



4) Helplesness (peragaan ketidakmampuan) 

Siswa yang memperlihatkan ketidakmampuan pada dasamya merasa 

arnat tidak marnpu berusaha mencari sesuatu yang dikehendakinya( yaitu 

rasa memiliki) yang bersikap menyerah terhadap tantangan yang 

menghadangnya, bahkan siswa ini mengganggap bahwa yang a h  

dihadapannya hanyalah kegagalan yang terus mqnerus. Perasaan tanpa 

harapan dan tidak tertolong lagi ini biasanya diikuti dengan tingkah laku 

mengundurkan atau memencilkan din. Sikap inyang memperlihatkan 

ketidak mampuan ini selalu berbentuk pasif. 

Keempat masalah individual tersebut akan tampaak dalam berbagai 

bentuk tindakan atau perilaku menyimpang, yang tidak hanya akan merugikan 

dirinya sendiri tetapi juga dapat merugikan orang lain atau kelompok. Ada 

empat teknik sederhana untuk mengenali adanya masalah-masalah individu 

seperti diuraikan diatas pada diri para siswa. 

a) Jika guru merasa terganggu(atau bosan)dengan tingkah laku seorang 

siswa, ha1 ini merupakan tanda bahwa siswa yang bersangkutan mun&n 

mengalami masalah mencari perhatian. 

b) Jika guru merasa terancarn (atau merasa dikalahkan), ha1 ini merupakan 

tan& bahwa siswa yang bersangkutan mungkip mengalami masaiah 

mencari kekuasaan. 

c )  Jika guru merasa amat disakiti, ha1 ini merupakan tanda bahwa siswa 

yang bersangkutan mungkin mengalami masalah menuntut balas. 



d) Jika guru merasa tidak mampu menolong lagi, ha1 itu merupakan tanda 

bahwa siswa yang bersangkutan mungkin mengalami masalah 

ketidakmampuan. Ditekankan, guru hendaknya benar-benar mampu 

mengenali dan memahami secara tepat arah tingkah laku siswa-siswa 

yang dimaksud (apakah tingkah laku siswa mengarah ke mencari 

perhatian, mencari kekuasaan, menuntut balaq, atau memperlihatkan 

ketidakmampuan) agar gum itu mampu menangani masalah siswa secara 

tepat pula. 

2.  Masalah Kelompok 

Masalah Kelompok dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Kelas 

a. Kurangnya kekompakan 

Kurangnya kekompakan ditandai dengan adanya kekurang-wcokkan 

(konflik) diantara para anggota kelompok. Konflik antara siswa-siswa dari 

kelornpok yang berjenis kelamin atau bersuku berbeda termasuk kedalam 

kategori kekurang kompakan ini. napat dibayangkan bahwa kelas yang 

siswa-siswa tidak kompak akan beriklim tidak sehat yang diwamai adanya 

konflik, ketegangan dan kekerasan-Siswa-siswa dikelas ini akan merasa 

tidak senang dengan kelompok kelasnya sehingga mereka tidak merasa 

tertarik dengan kelas yang mereka duduki itu. Para siswa tidak saling bantu 

membantu. 



b. Kekurangmampuan mengikuti peraturan kelompok 

Jika suasaa kelas menunjukkan bahwa siswa-siswa tidak mematuhi aturan- 

aturan kelas yang telah ditetapkan. maka masalah yang kedua muncul. yaitu 

kekurangrnampuan mengikuti peraturan kelompok. Contoh-contoh masalah 

ini adalah berisik, bertingkah laku mengganggu padahal pada waktu itu 

semua siswa diminta tenang bekerja ditempat dud&nya masing-masing, 

dorong mendorong atau menyela waktu antri dikafetaria dan lain-lain. 

c. Reaksi terhadap anggota kelompok 

Reaksi terhadap anggaota kelompok terjadi apabila ekspresi yang bersifat 

kasar yang dilontarkan.terhadap anggota kelompok yang tidak diterima oleh 

kelompok itu, anggota kelompok yang menyimpang dari aturan kelompok 

atau anggota kelompok yang menghambat kegiatan kelompok. Anggota 

kelompok dianggap "menyimpang" ini kemudian :dipaksa" oleh kelompok 

itu untuk mengikuti kemauan kelompok 

d. Penerimaan kelas (kelompok) atas tingkah laku yang plenyimpang 

Penerirnaan kelompok (kelas) atas tingkah laku yang menyimpang terjadi 

apabila kelompok ini rnendorong timbulnya dan rnendukung anggota 

kelompok yang bertingkah laku menyimpang dari norma-norma yang 

berlaku, Contoh suatu perbuatan untuk memberi gelar terhadap guru yang 

kurang disenangi. contoh meragakan cara bicara. jalan dari guru kurang 

disenangi tersebut. Jika ha1 ini terjadi maka masalah kelompok kelihatannya 

periu mendapat perhatian 



e. Kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang 

telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru 

kegiatan orang (anggota)lainnya saja. 

Masalah kelompok anak &an timbui dari kelompok ini mudah terganggu 

dalarn kelancaran kegiatannya. Dalam ha1 ini kelompok itu mereaksi szcara 

bellebihan terhadap hal-ha1 yang sebenarnya tidak berarti atau bahkan 

memanfaatkan hal-ha1 kecil untuk mengganggu kelancaran kegiatan 

kelompok itu. Contoh yang sering tejadi ialah para siswa menolak untuk 

melakukan karena mereka beranggapan guru tidak adail, Jika ha1 ini te rjadi, 

maka suasana diwarnai oleh keldcuhan atau keributan. 

f. Ketidak semangat. tidak mau beke ja .  dan tingkah laku agresif atau protes 

Masalah kelompok yang paling rurnit ial ah apabila kelompok itu melakukan 

protes dan tidak mau melakukan kegiatan, baik ha1 itu dinyatakan secara 

terbuka maupun terseluhung. Permintaan pen.jelasan yang terus menerus 

tentang sesuatu tugas, kehilangan pensil, lupa mengerjakan tugas nunah 

atau tugas itu tertinggal di rumah. tidak &pat mengerjakan tugas karena 

gangguan keadaan tertentu. dan lain-lain merupakan contoh-contoh protes 

atau keengganan belajar. Pada umumnya protes dan keengganan seperti itu 

disampaikan secara terselubung dan penyampaian secara terbuka biasanya 

jarang terjadi. 



g. Ketidakmampuan rnenyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan 

Ketidak mampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan kelas 

terjadi apabila kelompok (kelas) mereaksi secara tidak wajar terhadap 

peraturan baru atau perubahan peraturan seperti perubahan jadwal kegiatan, 

pergantian guru dan lain-lain. Apabila ha1 itu tejacli sebenarnya para siswa 

(anggota kelompok) mereaksi terhadap suatu perubahan tertentu, mereka 

menggmggap 

1) Kelas kurang kohesif, misalnya perbedaan jenis kelarnin, suku, dan 

tingkatan sosio-ekonomi . Kelas yang kurang kohesi f ditandai dengan 

lemahnya hubungan interpersonal di dalam kelas. Hal ini dapat 

disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, suku dan tingkat sosial 

ekonomi. Sering terlihat adanya permusuhan sekelompok an& 

perempuan dengan sekelompok anak laki-laki. 1,emahnya hubungan ini 

terlihat pula karena perbedaaan suku, kota asal, kampung atau tempat 

tinggal. Di dalarn kelas sekelonlpok an& ini bisa menampakka~ 

hubungan yang sangat jarak dan tidak akrab dan terkadang bisa 

menimbulkan pertentangan-pertantangan di dalam kelas. Pertentangan itu 

bahkan ditambah pula oleh Pi tor  pemicu lain seperti berbedanya tinghat 

sosial ekonomi mereka. Setiap kelompok anak membangun suatu 

kekuatan atas dasar persarnaan-persarnaan yang dimiliki. ~ a l a m  ha1 ini 

rnasing-rnasing kelompolc bisa saling menutup diri &lam pergaulannya 

sehingga sulit jika gum menugaskan suatu tugas kejasama. 



2) kelas mereaksi negatif terhadap salah satu seorang anggotanya, misalnya 

mengejek anggota kelas dalam menyanyi karena suaranya sumbang. 

Kelas mereaksi negatif terhadap salah seorang siswa dapat pula 

menimbulkan masalah clalam kelas. misalnya k n g a n  mentertawakan, 

menghina secara bersama-sama. yang menvebahkan kelas menjadi ribut 

dan tidak kondusif untuk belajar. Biasanya anak yang diketawakan anak 

yang pemalu, cengeng, suaranya sumbang kalau bernyanyi dan 

berpenampilan kurang menarik. 

3) membesarkan hati anggota kelompok kelas yang justru melanggar norma 

kelompok, misalnya pemberian semangat kepada b a h t  kelas. Dukungan 

kepada badut kelas mengakibatkan pula makin berlanitnya masalah di 

dalarn kelas. Anak yang membadut makin menunjukkan kebolehannya 

melucu clan berperilaku yang aneh-aneh. Hal ini menimbulkan sorak- 

sorai dan tertawaan anak ytng herlebihan sehingga dapat mengalihkan 

perhatian anak untuk belajar. 

4) kelompok cenderung mudah dialihkan perhatiannya dari tugas yang 

tengah dikejakan. Mudahnya teralihkan perhatian anak selain karena 

anak yang membadut juga karena hal-ha1 lain yang dengan cepat 

memancing perhatian anak, seperti melihat peralatar~ belajar dan mainan 

kawan yang bani, tindakan-tindakan iseng d a h  kawan. dan situasi 

lingkungan sekolah yang ktuang mendukung kegiatan belajar. 



5) semangat kerja rendah, misalnya semacam aksi protes kepada guru 

karena menganggap tugas yang diberikan kurang adil. Masalah anak 

secara kelompok juga terjcadi karena semangat keja  rendah sebagat 

akibat perlakuan yang tidak adil dari guru, seperti ketidakadilan dalarn 

menentukan jenis tugas yang dike ja'tan. dan peralatan atau bahan yang 

ditentukan guru. 

6) kelas kurang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan bary misalnya 

gangguan jadwal, atau guru kelas terpaksa diganti sementara oleh guru 

lain. Terkadang anak rnerasa lebih tertarik dengan tugas yang dikerjakan 

anak yang lain yang sudah ditentukan, atau anak lebih tertarik dengan 

benda atau alat-alat yang digunakan anak lain yang sudah ditentukan 

guru. Jika situasi ini tidak ditanggapi guru rnaka akan menimbulkan 

masalah, seperti anak malas dan tidak bersemangat untuk meneruskan 

peke jaannya. Adanya hal-ha1 baru menurut anak. seperti pertukaran 

jadwal dan guru, sering pula menimbulkan rnwlah bagi anak. Jika 

jadwal bertukar, guru berganti. ini diartikan sebagai sesuatu yang tidak 

bejalan seperti biasanya, seperti jam masuk atau istirahat atau pulang 

yang sudah berganti, dan ibu guru lain yang belum sepenuhnya dikenali. 

Hal ini cenderung rnembuat anak-an& resah dan cemas dalam mengikuti 

kegiatan di dalam kelas. karena biasanqa mereka seharusnya sudah 

istirahat atau pulang, tapi dengan pertukaran jadwal mereka belum bisa 

istirahat atau belum pulang. Atau yang seharusnya mereka hams belajar 



dengan guru yang manis &in rarnah, sekarang mereka dihadapkan dengan 

guru yang pemarah. Kenyataan-kenyataan ini berpengaruh pada anak 

dalam belajar clan dapat menjadi masalah besar &lam pengelolaan kelas, 

karena anak dirundung rasa fikut dan cemas untuk belajar. 

D. Solusi Permasalahan Pengclolaan Kelas 

Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi dikelas, guru dituntut 

untuk &pat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, baik masalah yang 

berasal dari siswa ataupun yang berasal dari guru sendiri., karena untuk mencapai 

pembelajaran yang efektif tidak terlepas dari pengelolaan kelas yang kondusif. 

Masdah yang bersumber dari guru misalny:i, pikiran gym yang sedang kalut, 

banyaknya pekejaan yang dilakukan guru dalam waktu yang bersamaan, daya 

introspeksi yang lemah terhadap penampilan fisik, gaya mengajar dan 

pengendal ian emosi. 

Rentetan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan kelas merupakan 

masalah yang tidak pernah terselesaikan. Rahkan terus berkembang dengan 

semakin rumit, variatif dan komplek. Oleh karena itu, untuk melakukan refleksi 

atas perbuatan guru, masing-masing guru bisa membuat dafiar penemuan masalah 

pengelolaan kelas. Kemudian dijadikan bahan diskusi kelas untuk dicari solusi 

dan pemecahan masalahnya. 

Contoh kasus yang dihadapi guru dalam kelas dan langkah-langkah yang dapat 

dilakukan guru untuk mengatasi masalah tersebut. 



1. Bagaimana Menangani Siswa yang Suka Usil. 

Siswa yang usil jangan langsung dimarahi. atau dilempar dengan penghapus. 

murid usil itu pasti ada a l a m y a .  

Misalnya ada siswa yang usil mengusili teman sebangkunya dan teman-temannya 

yang lain dengan cara "mengetepe! pake karet" sehingga mengganggu konsentrasi 

belajar siswa yang lain. Hal ini biasanya disebabkan karena mereka bosan dengan 

pelajaran atau merasa tidak cocok dengan gurunya. Selain itu, bisa jadi anak ini 

memang lebih pandai dari murid yang lain. Jadi siswa tersebut sud& merasa 

sudah tahu dan faham isi materi pelajaran. Siswa merasa tidak perlu 

mendengarkan penjeiasan dari guru di depan kelas. Kalau sudah begini, biasanya 

siswa akan mencari cara mengusili, menarik perhatian guru. Bisa dengan cara 

mengusili teman sebangku atau siapapun yang ada di dekatnya seperti contoh di 

atas. 

Jika guru menemukan anak yang seperti itu (usil) cobalah tegur, tapi jangan 

serius-serius. Bukan malah diejekldimarahi. Guru sebaiknya tidak mudah 

melontarkan kata-kata yang bernada makian/sindiran kepada siswanya. Tantang 

saja dengan sesuatu yang kreatit Tapi jangan langsung diberi tugas sebagai 

hukumannya karena mungkin siswa tidak begitu memperhatikan pelajaran. Siswa 

malah kaget nanti. Tanggapilah dengan santai atau bisa juga dengan mendekati 

siswa tersebut, dan bertanya kenapa-dia rnelakukan ha1 tersebut, tapi bemyanya 

jangan terlalu serius nanti siswa akan merasa dihakimi. Dengan pendekatan 

seperti itu siswa akan merasa diperhatikan dan dihargai day tidak akan rnelakukan 



hal serupa 

Asalkan saja kejahilannya itu tidak kelewatan. jangan terburu-buru menilai 

negative. Usil kadang bisa tersalurkan dengan positif untuk mengurangi aktifitas 

usil tadi. Guru bisa saja dengan mengalihkan perhatian d m  mengizinkan siswa 

tersebut membawa minuman ke dalam kelas. bukan makanan tentunya. 

2. Ragaimana Menangani Siswa yang Kurang Konsentrasi 

Tidak selamanya anak didik fokus di kelas, ada kalanya mereka kehilangan 

konsentrasi dalam mengikuti pelaiaran. Alasannya bermacam-macam, bisa karena 

kecapean atau memikirkan masalah. Jika guru menemukan siswanya kurang 

konsentrdsi di dalam kelas, jika durasi waktunya tidak sering. Ada baiknya siswa 

tidak diusik, tetapi gun1 tetap melakukan pendekatan-pendekatan personal. 

Sekedar becanda atau bertanya mengapa si anak terlihat tidak bersemangat. 

Misalnya ketika sedang mengajar, ada anak yang tertidur. Sebagai guru yang baik, 

jancgan langsung memarahi anak tersebut. T,ebih baik menegumya lebih dahulu, 

memintanya agar jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Tetapi juga hams 

bertanya mengapa dia sampai tertidur di dalam kelas. Bisa jadi tidak disengaja 

melakukannya. Bisa jadi karena kecapean ada masalah di rumah atau lebih aktif di 

kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Jika alasannya masuk akal, s e o m g  guru harap 

memaklurni, tetapi jika alasannya tidak masuk akal. guru dapat member 

penjelasan tentang keruiian dari sikap yang tidak baik itu. Misalnya akibat 

tertidur mendengkur, dia dapat mengganngu teman-temannya atau karena tertidur 

ia akan ketinggalan materi pelajaran 



Masalah adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Menurut Prayitno (1991) 

ciri-ciri masalah terdiri dari 3: 

a Tidak disukai adanya 

b. Menggangu terhadap diri sendiri dan orang lain 

c. Bila ia terjadi berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannnya 

Selain itu masalah pada hakekatnya rnerupakan seluruh pertanyaan yang 

mengandung jawaban. Masalah tersebut sudah rnerupakan b a n  dalam 

kehidupan manusia, begitu pula dalam kehidupan siswa di sekolah selalu ada 

masalah mulai dari masalah sederhana sampai kepada masalah yang nimit 

(kompleks). 

Dalarn membelajarkan siswa sering guru menghadapi permasalahan- 

pennasalahan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa di kelas. 

Permasalahan ini meliputi dua jenis yaitu yang rnenyangkut pengajaran dan yang 

menyangkut pengelolaan kelas. Guru-guru harus rnampu membedakan kedua 

pennasalahan itu dan menemukan pemecahannya secara tepat. Sering guru-ginl 

menangani masalah yang bersifat pengajaran dengan pemecahan yang bersifat 

pengelolaan dan sebaliknya. Misalny:~, seorang guru berusaha membuat penyajian 

pelajaran lebih menarik agar siswa yang sering tidak masuk men-jadi lebih tertarik 

untuk menghadiri pelajaran itu, padahal siswa tersebut tidak senang berada di 

kelas itu karena dia merasa tidak diterima oleh kawan-kawannya. Pemecahan 

seperti ini tentu saja tidak tepat. "Membuat pelajaran lebih menarik" adalah 

masalah pengajaran. sedangkan --diterima atau tidak diterima oleh kawan" adalah 



permasalahan pengelolaan kelas. Masalah pengajaran hams ditangani dengan 

pemecahan yang bersifat pengajaran dan masalah pengelolaan kelas harus 

ditangani dengan pemecahan yang bersi fat pengelo laan. 

3. Cara Menangani Masalah-Masalah Pengelolaan Kelas 

secara tepat guru.harus mampu : 

a. Mengenali secara tepat berbegai jenis masaldl pengelolaan kelas baik yang 

bersi fat perorangan maupun kelompok 

b. Memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah 

tertentu. 

c. Memilih dan menetapan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan 

masalah yang dimaksud. 

Dalam salah satu tulissannya Raka Joni (1991) mengupas tentang 

pengelolaan kelas. Menurutnya pengelolaan kelas merupakan salah satu 

ketrampilan penting yang hams dikuasai guru. Pengelolaan kelas berbeda dengan 

pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran lebih menekankan pada 

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanj ut dalam suatu 

pembelajaran. Sedangkan pengelolaan kelas lebih berkaitip dengan upaya-upaya 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal untuk 

terciptanya proses belajar yang optimal. 



4. Penerapan Larangan dan Anjuran 

Dalam menghadapi masalah-masalah pengelolaan kelas guru dapat 

rnenerapkan berbagai cara yaitu dengan rnenerapkan sejumlah "larangan d m  

an.juranm rnisalnya : 

a. Jangan menegur siswa dihadapan kawan-kawannya 

b. Dalam memberikan peringatan kepada siswa janganlah mempergunakan 

suara yang tinggi 

c. Bersikaplah tegas dan adil kepada semua siswa 

d. Janganpilihkasih 

e. Sebelum menghukum siswa. buktikanlah terlebih dahulu bahwa siswa itu 

bersalah 

f. Patuh pada aturan-aturan yang sudah anda tetapkan. 

"Larangan dan anjuran" diatas tampaknya mudah, narnun karena tidak 

didasarkan pada teori atau prinsip-prinsip tertentu pada urnurnnya kurang 

dapat dilaksanakan secara mantap. Masing-masing perintah atau larangan itti 

dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolan kelas 

tertentu. Disamping itu guru yang rnelaksanakan perintah larangan itu hanya 

bersikap reaktif terhadap masalah-rnasalah pengelolaan kelas yang timbul. 

Jangkauan tindakan yang reaktif ini pun amat sempit, yaitu hanya terbatas 

pa& rnasalah-masalah ying muncul sesewaktu saja. Padahal dari guru 

diharapkan tindakan-tindakan yang menjangkau kernungkinan timbulnya 

masalah-masalah yang d a p t  muncul dimasa depaq, sehingga timbulnya 



masalah-masalah itu dapat dicegah, atau kalau toh masalah-masalah itu timbul 

juga intensitasnya tidak begitu besar dan dapat ditanggulangi secara tepat. 

5. Sifat GUN yang Perlu Ada dalam Pengelolaan Kelas 

Ada beberapa ha1 yang perlu dibangun dalarn pengelolaqn kelas sebagai berikut 

a. Niat / Keyakinan 

Niat kuat 1 keyakinan seorang guru , atau kepercayaannya akan 

kemarnpuannya dan motivasi siswa haruslah terlihat jelas saat pembelajaran 

berlangsung . Guru hams ber anggapan bahwa anak didiknya adalah anak - 

anak jenius dan pintar dan dirinyapun addah guru ypng top. Hal ini sangat 

perlu agar sang guru termotivasi untuk semangat'mengajar. 

b. Menjalin Rasa Simpati dan Saling Pengertian 

Guru hams membangun hubungan , yaitu dengan menjalin rasa simpati 

dan saling pengertian . Hubungan yang didasari rasa simpati akan 

memhangun jembatan menuju kehidupan bergairah siswa . membuka jalan 

memasuki dunia baru mereka . mengetahui kekuatan minat mereka , dan 

berbicara dengan bahasa hari mereka . Membina hubungan dapat 

memudahkan guru melibatkan siswa , memudahkan pengelolaan kelas , 

memperpanjang waktu fokus . dan meningkatkan kegembiraan . Selanjutnya 

untuk membangun hubungan Bobhi de Porter memberi tips sebagai berikut : 

1) Perlakukan siswa sebagai manusia sederajat . 

2) Ketahuilah apa yang disenangi siswa , cara pikir mereka , dan perasaan 

mereka mengenai ha1 - ha1 yang te rjadi &lam kehjdupan mereka . 



3) Bayangkan apa yang mereka katakan kepada diri sendiri , mengenai din 

sen diri. 

4) Ketahuilah apa yang menghambat mereka untuk memperoleh ha1 yang 

benar - benar mereka inginkan . Jika anda tidak tahu . tanyakanlah . 

5) Berbicaralah dengan jujur kepada mereka . dengan cara yang membuat 

mereka mendengamya dengan jelas dan halus . 

6) Bergembiralah dengan mereka . 

7) Membangun Kegembiraan ! keriangan 

Jika guru secara sadar mau menciptakan kesempatan suasana kegembiraan 

dalarn kegiatan belajar mengajar , maka kegiaw belajar akan lebih 

menyenangkan dan refresh . Kegembiraan a k a  membuat siswa siap 

belajar dengan lebih mudah , mengusir rasa kebosanan , bahkan dapat 

mengubah sikap negatif siswa terhadap guru qaupun mata pelajaran 

yang kurang disukainya . 

c. Membangm Rasa Saling Memiliki 

Manusia adalah makhluk sosial . Sebagai makhluk sosial , semua siswa 

ingin saling memiliki . Dengan mengasah perasaan siswa untuk saling 

memiliki . guru memberi kepaduan kepada suasana kelas yang dapat 

mempercepat proses belajar siswa dan rnengajar guru . Jika seorang guru 

marnpu rnembangun rasa saling memiliki , berarti guru juga telah berhasil 

menyingkirkan ancaman ( rasa ketakutan 1 cemas ) . yang dapat membangun 

suasana rnengizinkan otak siswa untuk bersantai , emosi siswa terlibat 



sepenuhnya &lam belajar , d m  proses belajarpun &pat dimaksimalkan . 

Rasa saling memiliki menciptakan rasa kebersamaan . kesatuan . 

kesepakatan , dan dukungan dalam belajar . Rasa ini juga dapat 

mempercepat proses belajar mengajar dan meningkgtkan rasa kepemilikan 

belajar . 

d. Keteladanan 

Guru adalah sosok penting yang dapat " digugu dan ditiru " . Siswa sering 

mencari - cari alasan untuk tidak tertarik dengan jalan mencari 

ketidaksesuaian antara kata - kata guru dengan semua perbuatan guru . 

Tetapi , semakin banyak guru memkri keteladanan , maka siswa semakin 

tertarik dan mulai menwntoh guru . Karena , mereka menemukan dan 

merasakan kesebangunan , kecocokan antara keyakinan dan perkataan guru 

dengan perbuatannya . Jadi , memberi teladan adalah salah satu cara ampuh 

untuk membangun hubungan serta menambah kekuatan pada proses 

pembelajaran siswa . Satu ha1 yang perlu diingat - ingat oleh guru . 
s e m w y a  berbicara . Pakaian . penampilan , senyuman , dan sebagainya 

akan dinilai oleh siswa dan . tidak ada yang berbicara lebih keras dari 

tindakan atau perbuatan 

Dalarn penanganan masalah pengelolaan kelas, guru perlu mengetahui sebab 

sebab anak berperilaku yang tidak diharapkan Pendekatan berikut perlu dipahami 

oleh para guru di kelas. Schaefer (1996) mengemukakan ada d m  pendekatan 



dalarn memaharni masalah an&, yairu pendekatan dari luar (surfirce upprouch). 

dan pendekatan kausal (ca~rsal npprooch). 

Pendekatan dari luar (Surface Approach) lebih memusatkan penguasaan d m  

pengendaliam terhdap tingkah laku mak yang dapat dilihat dan diamati. 

Pendekatan ini biasanya dipakai gun1 yang bersikap kaku. bergaya otoriter yang 

selalu mengharapkan seluruh anak-anak didiknya patuh dan taat kepada aturan 

dan ketentum-ketentuan yang telah ditetapkannya sepihak. Tipe guru seperti ini 

menilai berat atau ringannya suatu kesalahan anak sesuai dengan akibat-akibat 

praktis dari kesalahan itu. Misalnya, suatu kesalahan karenq tidak sengaja seorang 

anak minum sambil berdiri dan tanpa sengaja tabung airnya lepas, airnya tumpall 

membasahi kawannya yang sedang duduk di samping bangkunya sehingga anak 

yang terkena turnpahan air itu menangis. Kemudian kesal&an anak ini dianggap 

yang lebih berat dari pada anak yang dengan sengaja menumpahkan air ke lantai. 

Pendekatan Kausal (CausalApproach), mencoba mencari dan mengerti 

motifinotif yang mendasari tindakan dan maksud-maksud dari suatu tindakan, 

serta berusaha untuk menemukan mengapa seorang anak bertindak demikim. 

Pendekatan ini berusaha memecahkan masalah dengan jalan menghilangkan 

sebab-sebab atau akarnya yang tersembunyi. Dalam pendekatan ini biasanya guru 

memandang setiap perilaku an& mempunyai alasan-alasan tertentu atau didorong 

oleh suatu motif. 

Sehubungan dengan ha1 itu Schaefer (1 996) mengemukakan pula bahwa di 

antara motif-motif yang umum dari tingkah laku salah pada anak disebabkan oleh: 



1 )  perhuiiun, anak-anak ingin mendapatkan perhatian, bahkan peringatan dan 

kritik. 

2 )  pembalusun, anak-anak memberikan pembaiasan k a n a  merasa pernah 

disakiti d m  terhalangi keinginnnya. 

3) suluh pengertiun, anak tidak mengerti tentang apa yang diharapkan dari 

dirinya. atau karena lupa peraturan-peraturan. 

4 )  perjuangan hak, anak-mak menginginkan agar ia dibiarkan melakukan cam 

dm kehendaknya sendiri dalarn suatii perselisihan. 

5) sehah keadaanjasmani; anak merasa mudah tersinggung dan marah karena 

dia letih, lapar atau sakit. 

6 )  persuingan, anak bersifat cemburu untuk memperoleh perhatian dan 

kelebihan terhadap teman sebayanya. 

7) pemindahan, anak menderita karena beberapa harga diri yang terluka yang 

dialaminya, dan mencoba memindahkan kepada orang lain. 

8) niiai-nilai, anak hanya memikirkan diri sendiri (egosentris) dan ha'mpir 

tidak memperdulikan orang lain, dm tidak merasa bersalah atas suatu 

perbuatannya. 

E. Teknik Penanggulangan Masalah Anak dalam Pengelolaan Kelas. 

Penanggulangan masalah anak dalam pengelolaan kelas tidak semuanya dapat 

dilakukan guru, walaupun sebenamya, yang banyak tahu tentang kondisi anak 

dalam kelas adalah guru. Dalam ha1 ini ada batasan kewenangan guru. karena 



tidak semua tindakan untuk penangulangan masalah anak dulam pengelolaan kelas 

berada dalam kewenangannya. 

Teknik pengelolaan kelas tersehut dapat dikkelompokkan ke dalarn teknik 

preventif dan teknik kuratif. Teknik preventif adalah teknik untuk mencegah 

timbulnya tingkah laku anak yang dapat mengganggu kegiatan pembelajaran. 

sedangkan teknik kuratif adalah teknik untuk menanggulangi perilaku anak yang 

menganggu kegiatan belajar. 

Penerapan teknik preventif dilakukan gun1 adalah dengan maksud tersedianya 

suatu kondisi yang nyaman dan aman bagi anak untuk beraktivitas di kelas. 

Teknik kuratif merupakan tindakan korektif yang dilakukan guru terhadap 

perilaku anak yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi kelangsungan 

aktivitas anak di dalam kelas. Dalarn teknik kuratif ini tindakan penangulangan 

yang dilakukan guru bisa saat terjadi gangguan, clan tindakan penyembuhan 

terhadap perilaku anak yang menyimpang yang terlanjur terjadi agar 

penyimpangan tersebut tidak berulang-ulang. Semua rangkaian kegiatan 

pengelolaan kelas ini dilakukan gun1 dengan maksud untuk menyediakan kondisi 

yang optimal bagi proses pembelajaran anak di kelas atau tersedianya kondisi 

yang kondusif bagi pembelajaran anak sehingga pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif. 

Hasibuan (1994) mengemukakan sejumlah sikap dan tindakan guru dalam 

masing-masing teknik di atas, yaitu; 



1. Teknik preventif 

Sikap dan tindakan gun1 yang preventif adalah 

a. sikap terbuka 

Sikap terbuka dalam pencegahan perilaku siswa yang tidak diharapkan 

daiam kelas mempakan sikap gum yang penting untuk menunjukkan 

keakraban hubungannya dengan anak. Dengan menciptakan suasan 

keterbukaan, anak-anak benar-benar merasa bebas clan leluasa untuk 

mengemukakan pendapatnya serta penuh keyakinan bahwa guru aka selal u 

mendengarkan dan memperhatikan pendapatnya. Untuk menyatakan 

keterbukaan ini menyatakan kebaikannya kalau sekiranya anak-an& 

juga baik atau sebaliknya. Contoh, waktu bermain di bak pasir, Yana 

menaruh pasir di kepala Yanto. Guru sudah menegur Yana untuk tidak 

mengulangi perbuatannya tapi Yana tetap mengulangnya Menghadapi 

perilaku anak tersebut Ibu Dewi," Yana, dalam belqjar Ibu ingin anak Ibu 

belajar dengan baik, pasir jangan diletakkan di atas kepala kawannya, kalau 

kita jadi anak baik kawan-kawan kita juga baik dan fiu guru juga baik, Ibu 

senang selama belajar anak-anak Ibu baik dm patuh". 

b. sikap menerima dan menghargai siswa sebagai manusia. 

Kemudian untuk pencegahan perilaku anak yang tidak menunjang kegiatan 

pembelajaran adalah sikap menerima dm menghargai siswa sebagai 

manusia. akan berpengaruh baik juga kepada perkemhangan anak. Sikap 

menerima apa adanya merupakan pcrnyataan sayang, merasa diterima 



berarti merasa di sayang. Anak tidak &an merasa rendah diri dan malu, 

karena gun1 memperlakukannya dengan cara yang tidak membeda-bedakan. 

Misalnya, membedakan antara an& yang pintar dengan yang bodoh. 

Dalam ha1 ini anak mendapatkan perlakdaan yang sarna dari guru. 

Contoh lain pada kegiatan rnenggambar Putri sudah berusaha untuk 

meggambar dengan baik, tetapi pewarnaannya kurang rat& Melihat usaha 

Putri, Ibu guru Dian tetap menerima dan menghargainya sebagai suatu jerih 

payah. Ibu guru Dian berkata," Putri, kamu sudah berusaha untuk 

menggambar dan mewarnai. walaupun hasilnya begini, Ibu salut dan bangga 

dengan usaha mu". 

c. sikap empati. 

Sikap empati, merupakan upaya yang dapat dilakukan dalarn dimensi 

pencegahan. Dalarn sikap empati berarti guru hams memandang anak dari 

sudut pandangan siswa. Sikap empati mecegah tirnbulnya rasa malu dan 

takut pada anak, dm dapat pula membangun keberanian an&, jika diminb 

untuk melakukan sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran. 

Contoh, dalam pengembangan motorik anak Ibu guru Mila melatihkan 

mengancingkan baju anak, lalu an& mengatakan bahwa mengancingkan 

baju itu susah. Menghadapi ha1 ini Ibu guru Mila berkata," Anak-anak 

mengancingkan baju itu memang susah, tapi kalau sudah biasa nanti bisa 

sendiri". 



d. sikap demokratis. 

Sikap demokratis. dapat pula dihinjukkan _guru untuk teknik pencegahan. 

Dalam pembinaan suasana demokratis hendaknya terlihat dari sikap guru 

yang berusaha menempatkan perannya sebagai pengarah, d m  pembimbing 

dalam proses pembelajarm. Rerbicara dengan suara yang ramah. 

membimbing anak, menggunakan kata-kata ajakan, menolong anak clan 

membagi tanggung jawab secara bersama adalah beberapa contoh upaya 

guru untuk menciptakan suasana demokratis di dalam kelas. Pentinpya 

suasana demokratis ini bagi anak, karena dalam tindakan pengelolaan kelas 

anak diajarkan untuk bertanggung jawab, diperlakukan sebagai manusia 

yang dapat secara bijaksana mengambil keputusan di samping memherikan 

kesempatan untuk menanggung konsekuensi perbuatannya sendiri. Contoh, 

dalam upaya guru untuk memecah tanggung jawab pada anak di dalam 

kelas, waktu pembelajaran menggambar akan dimulai, guru minta tolong 

pada anak-anak untuk membersihkan papan tulis dan membagikan kertas 

gambar dengan berkata ranah, "Siapa anak-an& Ibu, ymg bisa 

membersihkan papan tulis? "Kemudian berkata lagi, "Siapa anak Tbu yang 

bisa menolong membagikan kertas garnbar ini?". 

e. mengarahkan anak pada tujuan kelompok. 

Mengarahkan anak pada tujuan kelompok dan menghasilkan ah~ran 

kelompok penting pula dilakukan guru untuk pencegahan perilaku anak. 

Usaha yang dapat dilakukan sum untuk mengdlkan an& pada tujuan 



kelompok adalah mengarahkan an& ke hjuan kelas, khususnya tujuan 

pengajaran. Oleh karena itu gun1 perlu menimuskan tujuan pembelajaran 

yang realistis serta mengkomunikasikan pada anak secara jelas. Contoh, Ibu 

guru Ani berkata. "Anak-an& kita mernbiasakan krdoa  sebelurn belajar. 

tujuannya supaya anak-anak Jbu nanti dapat belajar dengan baik". 

f. menghasilkan aturan kelompok yang disepakati bersama. 

Untuk menghasilkan aturan kelompok yang disepakati bersama, dalarn ha1 

ini guru mengusahakan membuat aturan secara bersama dengan anakyang 

dapat mengikat anak menjadi kelompok yang padu di dalam kelas. Jika ada 

anak yang tidak menyetujui aturan yang akan digunpkan dalam kelompok, 

akan mengurangi daya ikat aturan tersebut bagi kelompok. Dalam keadaan 

anak tidak dapat diminta partisipasinya dalam pembwtan aturan kelompok, 

maka minimal aturan yang ditetapkan itu disetujui oleh an&. 

g. mempe jelas komunikasi. 

Mempe jelas komunikasi, guru diharapkan dapat mempe rjelas komunikasi 

yang dilakukan an&, karena tidak semua anak dapat berkomunikasi dengan 

baik. Dalam ha1 ini guru dapat mengulangi apa yang diucapkan anak dengan 

maksud mempertegas maksud anak. Contoh, guru Ani membantu penegasan 

Nurul dalam menceritakan pengalamm~ya selarna l i b m .  

h. menunjukkan kehadiran. 

Menunjukkan kehadiran perlu dilakukan guru sebagai teknik pencegahan 

perilaku anak yang tidak diinginkan. Dalam ha1 ini guru perlu menunjukkan 



Memandang an& secwa seksan~a dapat rnengundaqg dan melibatkan anak 

dalarn kontak pandang serta interaksi antar pribadi yang dapat dilakukan gum 

dalam bercakapcakap, bekerjasama dan bersahabat dengan anak. Selain gerak 

mendekati anak, guru &pat pula menandakan kesiagaan guru, minat dan perhatian 

yang diberikan terhadap tugas serta aktivitas anak dalam belajar. sedangkan 

memberikan pernyataan clan reaksi terhadap gangguan dan ketidakpedulian anak 

merupakan tanda bahwa guru ada bersama mereka. Contoh, tindakan guru untuk 

menunjukkan kehadirannya adalah; mengangkat bahu. rpenggelengkan kepala, 

mengerutkan dahi, dan memberikan komentar-komentar terhadap perilaku- 

perilaku an& atau kejadian-kejadian yang diamatinya di dalam kelas. 

2. Teknik kuratif 

Dengan rnenggunakan teknik kuratif guru dapat m&dcukan beberapa hal, 

yaitu: 

a. penguatan negative. 

Dalarn menanggulangi tingkah laku anak yang menganggu kegiatan belajar. 

maka pemberian penguatan negatif merupakan suahl cara yang dapat 

ditempuh guru. Guru yang melakukan penguatan negalif akan berusaha untuk 

mengurangi atau selanjutnya menghllangkan suatu stin~ulus yang tidak 

menyenangkan, agar anak terdorong kembali untuk berperilaku yang sama 

sebagai akibat dari pengurangan atau penghilangan stikulus tersebut. Contoh, 

Ibu guru Dian menginginkan Novi yang pernalu berani menyanyi ke depan. 

untuk itu ia selalu menunjuk langsung Novi kura~g  krani  bemyanyi ke 



depan sendiri (stimulus tidak menyenangkan), tetapi bila suatu saat Novi 

mulai berani menyanyi ke depan tanpa ditunjuk oleh guru. maka guru mulai 

mengurangi secara beranggsurangsur cara menunjuk langsung tersebut 

(penguatan negatit). 

h. Penchapusan. 

Penghapusan dapat pula dilakukan guru dalam menanggulangi perilaku anak 

yang mengganggu kegiatan belajar. Kegiatan ini kebalikan dari penguatan, 

khususriya penguatan posi ti f. Dalam penguatan posit if tingkah laku anak 

dipertahankan, sedangkan dalarn penghapusan, tingkah laku anak dikurangi 

atau dihilangkan sarna sekali. Contoh, kebiasaan Dimas selalu menutup mulut 

dengan tangan apabila menjawab pertanyaan guru. Untuk setiap perilaku itu 

guru mengatakan secara langsung kepada Dimas agar tidak menutup mulut 

dengan tangan bila menjawab. Setelah itu Dimas dapat menghentikan 

perilaku itu dan guru memberikan respon. Kemudian guru untuk seterusnya 

tidak memperdulikan lagi Dimas yang berbicara sambil menutup mulut 

tersebut, dengan harapan Dimits mengurangi dan bahkan rnenghilangkan 

perilaku itu. 

c. Penghukuman. 

Hukuman merupakan tindakan yang dapat pula diterapkan guru untuk anak 

yang herperilaku rnengganggu kelancaran pemhe~ajaran. Pemberian hukuman 

secara bijaksana terhadap hal-ha1 tertentu secara terbata.. dapat menimbulkan 

akibat yang baik secara tepat, tetapi grru harus dengan hati-hati mencatat 



akibat-akibat dari hukuman itu. Sedapat mungkin pemberian h u k w a n  

hendaklah dihindarkan sekiranya masih ada alternatif yang lebih tepat tmtuk 

menghilangkan tingkah laku anak yang tidak diinginkan tersebut, sehingga 

tidak menimbulkan akibat-akibat sampingari baik tehadap anak maupun guru. 

Hukumsn lebih banyak memberikan pengaruh psikologis yang negatif p ~ d a  

din anak. Namun pemberian hukurnan yang cocok dengan situasi dan 

perilaku anak, a& kemungkinan hukuman dapat meningkatkan proses 

pembelajaran anak. 

d. pembicaraan situasi pelanggaran dan bukan pelaku pelanggaran. 

Bentuk tindakan lain yang dapat dilakukan guru dalam penangulangan 

masalah anak adalah dengan cara memhicarakan situasi pelanggaran, bukan 

pelaku pelanggaran. Dalam ha1 ini guru dalarn mengahadapi masalah perilaku 

anak, tidak bersikap marah atau tidak menyalahkan apak, tetapi memelihwd 

situasi yang telah diciptakan. Contoh. guru tidak mengatakan "Gilang 

terlambat terus masuk kelas, kamu ternyata sulit menepati waktu, tetapi akan 

lebih baik guru mengatakan kepada anak yang terlambat "Bila Gilang 

terlarnbat terus, nach, nant i akan ketinggalan pelajaran dan juga dapat 

menganggu temanteman yang sudah belajar". 

e. pemasabodohan terhadap pelanggaran anak. 

Guru dapat pula hersikap masa b d o h  terhadap pelanggaran yang dilakukan 

anak yang berperilaku menguasai. kemutlian memberikan respons positif jika 



anak bertingkah laku positif. Bersikap masa bodoh dimaksudkan tidak 

membedakan respon dari perilaku anak yang ingin menguasai. 

f. pernberian tugas yang memerlukan keberanian (bagi anak yang menunjukkan 

tingkah laku menguasai). 

Jika guru memberikan respon justru menjadi faktor penguat bagi mak ikintuk 

bertingkah laku yang hams dihentikan. 

g. pernberian tugas yang menuntut kekuatan fisik (bagi anak yang menunjukkan 

tingkah laku menguasai). 

Kemudian guru dapat pula memberikan tugas yang bersifat memimpin, 

memerlukm keberanian, rnen~lntut kekuatan fisik, anak yang menunjukkan 

tingkah laku menguasai tersebut. Hal ini dilakukan guru aaar anak yang 

berperilaku menguasai merasa dipandang dan dihargai karena kekuatan dan 

keberaniaarlnya dengan denlikian anak merasa puas dan tidak rnencari 

perhatian lain yang bisa menggang* proses pembelajaran. Contoh tugas 

yang bisa diberikan guru seperti; menunjuk anak menjadi ketua ketua kelas, 

mernindahkan meja atau kursi. membagikan buku, membagikan kue padii 

teman-temannya dan sebagainya. 

h. penghilangan respon, ekspresi wajah tetap wajar (bagi anak, bagi anak yang 

menunjdckan tingkah laku membalas dendam. 

Tidak memberikan respon dingan ekspresi wajah tetap wajar. merupakan 

tindakan guru terhadap anak yang menunjukan tingkah laku membalas 

dendanl. Dalam ha1 ini gun) tidak rnenghiraukan perilaku an&, begitu juga 



unluk Lcrnari-tt.rllarulya. Guru diharapkan dapat meminta kepada an&-an& 

lain agar jangan menghiraukan perilaku anak tersebut. Dengan demikian anak 

akan merasa bahwa guru, maupun temannya bukanlah sasaran balas dendam, 

an& akan mencari sasaran lain di luar kelas. 

i .  penyalahan anak secara tidak langsung, dan menunjultkan segi-segi 

keberhasilan (bagi anak yang menunjukkan tingkah laku ketidak mampuan. 

Bagi anak yang menunjukkan tingkah laku ketidakmampuan, teknik 

penanggulangan yang dapat dilakukan guru adalah dengarl cara tidak 

menyalahkan anak secara langsung, melainkan dengan jalan menunjukkan 

segi-segi keberhasilan anak. Dalam ha1 ini guru hams menyadari bahwa anak 

punya potensi. Anakbutuh dorongan dzn kesempatan untuk mewujudkan 

kemampuannya Tidak selamanya anak akan gaga1 dan salah. Oleh karena itu 

guru sebaiknya tidak menyalahkan anak s e c m  langsung, jika anak berbuat 

salah. Rerikan penghargaaan jika anak menunjukkan suatu keberhasilan, 

dengan demikian anak diharapkan terdorong untuk lebih meningkatkan 

usahanya dalam mewujudkan kemampuannya dalam pembelajaran. Contoh. 

dalam permainan Kucing- Tikus. Yana bennain curang, karena tidak mau 

mengakui kalau ia sebagai tikus sudah tertangkap kawannya. Menghadapi 

situasi ini guru menegur Yana supaya tidak bermain cwang lagi. Tetapi 

dalam kegiatan bemain di bak pasir. Yana dapat membuat taman yang bagus. 

Usaha Yana ini dihargai Ibu guru dan berkata," Anak-tmak coba lihat yang di 



buat Yana cli bak pasir, taman yang inclah, baguskzul hrlarulya Yzula'!", 

sambil guru tersenyum dan menganggukan kepala pada Yana. 

j. peningkatan partisipasi anak dalarn beraktifvitas. 

Teknik penangulangan lain yang &pat dilakukan guru adalah mendorong dan 

meratakan partisipasi anak dalam beraktivitas. 

k. meratzakan partisipasi anak. 

Dalam ha1 ini guru menyadari bahwa &lam kegiatan pembelajaran dapat saja 

ditemui anak yang kurang berpartisipasi. dan pada sisi lain ada pula anak 

yang dengan segala kemampuannya aktif berpartisipasi dalarn pembelajaran. 

Menghadapi ini guru perlu memberikan dorongan kepada anak yang kurang 

berpartisipasi. sedangkan bagi anak yang terlalu akti f berpartisipasi. gun1 

perlu membatasinya dengan cam yang tidak mematikan motivasi anak untuk 

berpartisipasi aktif Contoh, permainan memasukkan bola sangat disenangi 

anak-anak. Rifki selalu berkeinginan untuk melakukannya berulang-ulang 

dengan demikian ia dapat memasukkan bola ke keranjmg sebanyak mungkin. 

Berbeda dengan Putri yang selalu diam, seperti tidak tertarik dengan 

permainan itu. Menghadapi ha1 ini _gun1 berkata. "Anak-anak Ibu. yang sudah 

melempar bolanya berbaris dulu dibelakang, nanti bargantian melempar bola 

lagi setelah temannya yang belum mencoba". Sedanban untuk Putri, sambil 

memegang tangannya dan menggiing ke depan gum berkata. "Ayo. sini 

sayang, sekarang Putri yang memasukkan bola lagi, ya ..." Guru membantu 



Putri memegang bola dengan posisi tangan yang benar dan setelah Putri 

berhasil memasukkan bola 1bu guru memberikan pujian padanya. 

1. pengurangan ketegangan. 

Mengurangi ketegangan merupakan tindakan penangulangan masalah anak 

yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan dalam kelompok yang 

dapat melahirkan ketegangan dalarn kelas. Guru diharapkan dapat 

menurunkan ketegangan bahkan menghilangkan ketegangan tersebut. Contoh, 

Kiki menangis karena diejek teman-teman sekelasnya. karena gambar yang 

dibuatnya tidak dapat diwarnainya deng'm baik. Menghadapi situasi ini guru 

menenangkan Kiki dan menenangkan kelas, dengan krkata;". Ayo anak-anak 

diam dan duduk ke tempat duduknya, sekarang Ibu bertanya, boleh kita 

menertawakan pekerjaan teman? " Pertanyaan guru dan jawaban "tidak" dari 

anak &pat menenangkan Kiki dan dapat meredakan ketegangan di dalam 

kelas. 

m, penyelesaian pertentangan antar pribadi atau antar kelompok. 

Untuk mengatasi masalah anak yang hersumber dari pertentangan anak baik 

individu, maupun kelompok, guru dibarapkan dapat mengamati secara 

seksarna kondisi hubungan antara an& dm berusaha mengatasi pertentangan- 

pertentangan yang ditemukan. Pertentangan itu bisa tejadi sesaat di dalam 

kelas, tetapi juga kadang kala sudah terjadi diluar kelas sarnpai terbawa ke 

dalam kelas. 



BAB VII 

DISIPLPN KELAS 

A.Hakikat Disiplin dan Disiplin Kelas 

I .  Pengertian Disiplin 

Dari segi etirnologi kata "disiplin" berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

"disicplus" yang mengandung makna pengikut atau penganttt. Baerdasakan makna 

dari segi etimologi ini, disiplin diartikan sebagai suatu keadaan tertib di mana orang- 

orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk dalam persturan-peraturan yang 

telah ada dengan rasa senang hati.Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1998) 

disiplin berarti tata tertib (di sekolah, kerniliteran, dsb) dan ketaatan atau kepatuhan 

kepada peraturan, tata tertib, dsb. 

Kata7'discipline" berasal dari bahasa latin menunjuk kepada belajar dan 

mengajar. Kata ini berasosiasi sangat dekat dengan isitilah"disciple" yang mengikuti 

orang belajar dibawa pengawasan seorang pimpinan. Di dalam pembicaraan disiplin 

dikenal istilah yang pengertiannya hampir sama tetapi terbentuknya satu sama lain 

merupakan urutan. Kedua istilah itu adalah disiplin dan ketertiban ada juga yang 

menggunakan istilah siasat dan ketertiban. 

Ketertiban adalah kepatuhan seorang dalam mengikuti peraturan tata tertib karena 

didorong atm disebabkan oleh sesuatu yang datang dari luar, sedangkan disiplin 

adalah kepatuhan ssesorang dalam mengikuti tata tertib karena didorong oleh adanya 

kats hatinya. Pada hakikatnnya disiplin itu merupakan tejelmanya aktivitas yang 

mampu mengatur diri kepada terciptanya pribadi dan potensi diri berdasar 

pengalaman-pengalamannya sendin . 



Pemeliharaan disiplin dewasa ini pada dasarnya adalah bagaimana 

membantu anak dalam mengembangkan disiplin dan menerima pusat pengendalian 

disiplin. Disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri 

seseorang terhadap bentuk-bentuk atuaran. Disiplin merupakan sikap mental. Disiplin 

pada hakikatnya adalah pernyataan sikap mental dari individu maupun masyarakat 

yang mencerminkan rasa ketaatan, kepahhan, yang didukung oleh kesadar untuk 

menunaikan tugas d m  kewajiban dalam rangka pencapaian tujuan. Sikap disiplin 

yang dilakukan seseorang sebenarnya adalah suatu tindkan untuk memenuhi tuntutan 

2. Disiplin Kelas 

Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalarn suatu kelas yang di dalamnya 

tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telah ditetapkan. Disiplin kelas 

juga merupakan bagian yang penting dalarn dinamika keias. Disiplin kelas diartikan 

sebagai usnha mencegah tejadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan- 

ketentuan yang telah dise tuj ui bersarna dalam melaksanakan kegiatan kelas, agar 

pemberian hukuman pada seseorang atau sekelompok orang dapat dihindari. Disiplin 

kelas dapat diartikan juga sebagai suasana tertib dan terpaut akan tetepi penuh 

dinamika dalam melaksanakan program kelas terutama daiam mewujudakan proses 

belajar mengajar 

. Pembinaan disiplin kelas perlu menjadi perhatian kita sebagai gunl, karena keias 

yang disiplin aka11 menunjang efektifitas proses pembelajaran yang dilakukan. 

Untuk itu kita perlu mempunyai pengetahuan dan keterampilan ddarn membina 

disiplin kelas.Uraian materi berikut ini akan membekali Guru untuk mengetahui a w  



itu disiplin kelas, mengapa disiplin kelas itu penting dan bagaimana membina disiplin 

kelas tersebut 

displin secara umum adalah kepatuhan / btaatan akan aturan aturun- 

Disamping pengertian tersebut, kita lihat pengertian disiplin, menurut Darmodiharjo 

( I  983), disiplin adalah sikap mentd yang mengandung kerelaan hati untuk mematuhi 

semua ketentuan dan norma yang berlaku dalarn menunaikan tugas d m  tanggung 

j awab. 

kepatuhan akan aturan dan norma tersebut , didasarkan atas kerelaan hati atau 

kesadaran sendiri dalarn melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Secara lengkap 

dapat kita rumuskan pengertian disiplin yaitu sikap mental yang mencerminkan 

kepatuhan I ketaatan akan aturan-aturat., clan norma yang didasarkan atas kesadaran 

sendiri dalarn melaksanakan tugas clan tanggung jawab . 

Contoh 

. Datang kesekolah sebelum jam belajar dimulai, berbaris jika lonceng tguru masuk 
berbunyi dan masuk kelas satu persatu serta mendengarkan guru yang rnengajar, 
mengejakan tugas yang diberikan guru adalah aturan-aturan yang perlu ditaati 
sebagai seorang siswa. 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa displin secara umum adalah sikap 

mental untuk mematuhi dan mentaati semua ketentuan dan norma yang berlaku dalarn 

menunai kan tugas dan tanggung jawab. 

3. Pentingnya Disiplin Kelas 

Displin penting bagi siswa, karena melalui disiplin siswa sanggup 

mengembangkan potensinya clan mengetahui mana yang hak dan nama yang menjadi 

tanggung jawabnya nanti, bila telah dewasa. Jika diperhatikan bila kelas yang diajar 

tertib, semua anak tahu akan tugas clan tanggmg jawabnya dan mengikuti aturan- 

aturan yang ada, maka kondisi ini memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi 

Guru untuk memfasilitasi I membimhing proses belajar siswa, sehingga siswa dapat 

berkembang lebih maksimal. Sehaiknya bila kelas tidak tertib / tidak displin, maka 

waktu Guru lebih banyak digunakm untuk menertibkan kelas atau menangani 



masalah-masalah perilaku siswa yang menyimpang, sehingga proses pembelajaran 

siswa kurang maksimal dan siswa tidak dapat mengembangkan potensinya dengan 

optimal. Di sarnping itu bila kita lihat kaitannya dengan pembinaan hak dm 

kewajiban akan tampak bahwa, apabila siswa dari awal dibiasakan marnatuhi / 

mentaati aturan-aturan yang berlaku dalam kelas, rnaka dia akan tahu apa prilaku 

yang boleh atau baik dilakukan dan apa pula yang tidak boleh dilakukan. Dengan 

pernbinaan disiplin yang baik anak akan mengetahui secara bertahap apa yang 

menjadi hak dan apa yang menipakan kewajiban sebagai seorang warga negara nanti. 

Sebagai seorang siswa kewajibannya adalah belajar dan sebagai haknya adalah 

mendapatkan bimbingan dan perhatian dalarn mengkuti pendidikannya. Oleh karena 

itu disiplin kelas tersebut sangat membantu siswa dalam mengembangkan potensinya 

clan membiasakan siswa tahu akan hak dan kewajibannya nanti sebagai warga negara. 

Disiplin kelas yang ada apakah memuaskan atau tidak memuaskan berpengaruh 

langsun'g pada keberhasilan pengajaran, hasil belajar siswa dan reputasi sekolah. Bi la 

siswa menpunyai ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan kelas atas dasar 

kesadaran sendiri akan memungkinkan terciptanya iklim belajar yang kondusif, 

sehingga siswa &an merasa senang clan temotivasi belajar. Hal ini akan berdampak 

kepada hasil belajar dan keberhasilan pembelajaran. 

Sebaiiknya bila siswa kurang mentaati aturan-aturan &dam kelas, seperti suka 

ribut pada saat guru menjelaskan pelajaran, tidak memperhatikan guru, asik 

mengganggu teman yang serius belajar akan menpdikan situasi kelas kurang 

kondusif dan kurang menyenangkan untuk belajar. Kondisi ini akan mempengaruhi 

pada proses dan hasil belajar siswa serta efektivitas pembelajaran, belajar tidak 

mungkin terjadi jika prilaku siswa tidak terkendali atau tidak disiplin. C d a  Anda 

bayangkan jika siswa-siswa di kelas Anda be rjalan kian k&, fid& rnenge rjakan 

tugas yang Anda berikan dan asyik bermain, Apakah M a  akan dapat 

membelajarkan mereka ?. Tentu sulit bagi Anda untuk mengelola pernbelajaran 

dengan situasi yang demikian. 

Pada umurnnya kelas-kelas dinegara kita urnumnya siswanya banyak. maka 

sangat diperlukan adanya kerpatuhan siswa akan aturan-ah~ran dalam kelas, sehingga 



kelas dapat menjadi lebih tertib. Selanjutnya kebimam untuk mentaati aturcin-aturan 

dalarn kelas akan memberi dampak bagi kehidupan siswa dalarn masyarakat. Siswa 

yang terbiasa mentaati aturan-aturan daiarn kelas akan cendrung mentaati aturan- 

aturan dalan masyarakat. Dengan demikian jika siswa membiasakan mematuhi atau 

mentaati aturan-aturan sekolah dengan kesadaran sendiri, ketika diluar kelaspun akan 

terbiasa berprilaku sesuai dengan aturan lingkungannya. 

Mengingat pentingnya displin kelas tersebut, sebagai seorang guru perlu 

berusaha menciptakan ahu membina disiplin kelas tersebut supaya proses 

pembelajwan dapat dilakukan secara efektif. 

4. Pembinaan Disiplin Kelas 

a. Pemberian Contoh Mlaku Disiplin dari Gum 

Guru adalah merupakan tokoh identifikasi bagi siswa SD. Prilaku guru yang 

tampak nyata bagi siswa akan cepat di contoh atau ditiru. Anak lebih mudah dibina 

kebiasaannya melalui contoh kongknt yang dilihatnya sehari-hari. Pemberian contoh 

nyata merupakan alat pendidikan yang lebih efektif dalarn pembentukan sikap, begitu 

juga halnya dengan sikap disiplin. Oleh karena itu, jika Anda ingin kelasnya disiplin 

mulailah dari Anda sendiri yang bersikap disiplin. Misalnya : 

1). Jika ingin siswanya datang tepat waktu, maka b.uru sendiri membiasakan diri &tang 

lebih awal dari siswanya. 

2). Jika ingin siswanya mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik, maka guru 

sendiri terlebih dahulu melaksanakan pembelajarannya dengan baik, tidak asal jadi 

saja Misalnya pelajaran dijelaskan dengan baik, tugas-tugas siswa diperiksa dengan 

teliti, siswa yang memerlukan bimbingan Individual Anda bantu dan seterusnya. 

3). Jika ingin siswanya berpakaian rapi datang ke sekolah, maka guru sendiri terlebih 

dahulu membiasakan diri selalu rapi. 

Itulah beberapa contoh perilaku disiplin dari guru. 

Ada yang perlu diingat dalam pemberian contoh ini agar lebih efektif yaitu 

contoh prilaku yang ditarnpilkan, jangan dibuat-buat, tetapi haruslah alarniah dan 

mendarah daging dalam diri Anda . Kalau ada terkesan prilaku tersebut dibuat buat 



nnnk tidak akan menerimanya. Qleh knrenrt i h ~  j i k r  alternutif ini nkm digunnknr~ 

dalam pembinaan disiplin kelas, guru haws betul-betut berusaha memiliki sikap 

disiplin tersebut. 

b. Menetapkan dan Mengkomunikasikan standar tingkah laku 

Aturan-aturanlstandar tingkahlaku kelas yang telah ditetapkan dikomonikasikan 

kepada siswa semenjak dari awal. Dengan demikian siswa akan mengetahui dan 

mempunyai pedoman cara berprilaku dalam kelas dan dapat mengontrol 

tingkahlakunya. Coba bayangkan bagaimana prilaku siswa pada kelas yang tidak 

mengkomunikasikan aturan-aturan kelas pada siswa. Bandingkan pula dengan prilaku 

siswa yang mempunyai pedoman standar tingkahlaku. Jelas bahwa kelas yang 

mempunyai standar ti>gkahlaku akan lebih tertib dari yang tidak mempunyai atau 

tidak mengetahui aturan-aturan kelasnya. 

Jadi untuk membina disiplin kelas aturan-aturdstandar prilaku perlu 

ditetapakan dan dikomonikasikan kepada siswa. 

Untuk mendapatkan atau mengembangkan aturan-aturan/standar tingkahiaku 

yang akan diberlakukan supaya lebih diterima dan diikuti oleh siswa yang perlu 

diperhatikan guru adalah : 

1). Siswa perlu dilibatkan dalam mengembangkan standar tingkahlaku yang digunakan 

dalam kelas. Maksudnya aturan-aturan yang akan diberlakukan kepada siswa di 

kelas, jangan ditetapkan sendiri, tetapi bicarakanlan dengan siswa sebelum 

diberlakukan. 

2). Aturan yang dibuat perlu dinyatakan secara jelas. Artinya perumusan standar prilaku 

itu tidak meninbulkan keraguaan siswa menafsirkannya, sehingga dapat diikubi 

dengan mudah tanpa ragu-ragu. Misalnya angkatlah tangan bila akan bertanya pada 

g-- 

3). Walaupun penting menyatakan tingkahlaku yang diharapkan dengan 

jelas, kembangkadah sedikit munglun. Maksudnya janganlah an& membuat aturan- 

aturan standar tingkah laku terlalu banyak, tetapi kembangkanlah yang penting- 

penting saja. 



4). Siswa hendaklah menunjukan dengan jelas penerimaam mereka tentang standm 

tingkahlaku yang disetujui oleh kelornpokkelas. Maksudnya aturan-aturan yang 

akan diperlakukan pada kelas Anda, hendaknya betul-betul yang telah disetujui atau 

disekapati oleh siswa untuk mengikutinya. 

5). Karena standar tingkahlaku ditetapkan dalam lingkup sekolah, mungkin bertentangan 

dengan pengalarnan siswa di luar sekolah, maka perlu memonitor tingkahlaku siswa 

clan mendiskusikannya dengan mereka untuk menyakinkan bahwa tingkahlaku itu 

konsisten dengan standar tingkah laku kelas. 

6). Siswa akan lebih mungkin mentaati atwan-aturan, jika mereka tahu bahwa aturan 

tersebut diterima oleh orang tua mereka atau kelompoknya. Jadi aturan-aturan 

/standar tingkabldcu yang diberlakukan kepada siswa agar lebih dipatuhi hendaknya 

disetujui oieh orang tua siswa. 

Setelah mengetahui faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalarn 

mengembangakan aturan-aturanlstandar tingkahlaku kelas lalu bagaiamanakah 

caranya melibatkan siswa dalam mengembangkan aturan-aturan kelas tersebut, 

sebagai guru mungkin telah menerapkannya dengan baik. 

Pertama sekali guru membantu siswa mendiskusikan mengapa penting 

mengembangkan standar tingkahlaku bagi semua anggota kelas dan menyetujui untuk 

mernatuhinya Untuk merangsang terj adinya diskusi tersebut anda dapat mengaj ukan 

pertanyaaan mengapa orang dewasa mempunyai aturan-atuan dan mematuhi, seperti 

mematuhi aturan lalulintas, membayar pajak dan saling hormat menghormati satu 

sama lain. Melalui diskusi ini guru membimbing siswa sampai menyadari perlunya 

aturan-aturan dalam mengatur kehidupan bemasyarakat/berkelompok atau kelas. 

Selanjutnya diminta siswa membuat suatu daftar standar tingkahlaku yang 

mereka anggap penting clan dipilih krsama beberapa diantaranya untuk disepakati. 

Tahap berikutnya anda membimbing diskusi untuk memperjelas masinginasing 

aturan dan tanyakan pada siswa apakah mereka menerima dan akan mematuh standar 

tingkahlaku tersebut. 



Tahap terakhir guru memonitor prilaku siswa sehari-hari dan mernbantu siswa 

mengingat kembali standar tingkahlaku yang telah diterimanya. jika tejadi 

penyimpaugan dari standar tersebut. 

Berikut ini contoh tingkahlaku siswa yang diharapkan di kelas 

a) Berlaku sopan dan baik satu sama lain 

b) Memperlakukau miiik sekolah dan pribadi dengan baik 

c) Mengikuti permintaan guru 

d) Siap untuk mengkuti kegiatan kelas 

e) Berusaha melakukan tugas dengan baik dan meminta bantuan jika 

diperlukan 

f) Menyelesaikan komplik dengan baik 

c. Menerapkan aturan secara fleksibel 

Aturan yang telah disepakati untuk diterapkan hendaklah diterapkan secara 

fleksibel supaya siswa tidak merasa tertekan Misalnya guru meminta siswa 

menge rjakan tugas-tugas dalam jangka waktu 45 menit, tetapi sebagian besar siswa 

belum lagi &pat menyelesaikannya. Dalarn kondisi tersebut Anda perlu menambah 

w a h  penyelesaian, sehingga siswa tidak merasa tertekan. 

d. Menetapkan dan rnengkornunikdum presedur teertentu pada siswa. 

Agar kelas dapat bejalan dengan tertib dan tidak banyak keraguan dalam diri 

siswa perlu disepakati d m  dikomurrikasikan pada siswa cwa berprilaku khusus yang 

akan membantu ketertiban kelas. Misalnya bagaimana prosedur kalau akan bertanya 

sedang dalarn kegiatan belajar, bagaimana cam penyerahan tugas-tugas , bagaimana 

cara meminta izin keluar kelas dan bagaiamana cara berpartisipasi dalarn keja  

kelompok atau diskusi. Prosedur teknis tersehut perlu diberitahukan kepada siswa 

permulaan tahun ajaran atau permulaan semester. 

Dengan diketahuinya prosedur yang jelas siswa tidak akan banyak bertanya 

tanya sehingga akan dapat mengurangi waktu dalam menangani masalah pen gelolaan 

kelas. mengatakan apabila aturan dan prosed~u diikuti siswa &pat membuat 



pengelolaan kelas menjadi ef'ektif. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan 

prasyarat yang kritis bagi kegiatan instruksional yang efektif. 

e. Memonitor tingkahlaku siswa 

Untuk menjaga agar siswa tetap bertingkah laku baik. Guru perlu memonitor 

tingkah laku siswa selama kegiatan pembe1ajar.m brlangsung. Pada waktu penyajian 

pelajaran, anda hendaklah berdiri pada tempat yang tepat. agar dapat melihat semua 

siskva dengan mudah. Pada waktu siswa rnengerjakan tugas, Guru memonitor dengan 

berkeliling ke tempat siswa beke ja 

f. Konsisen terhadap aturan dan proseclur yang telah ditetapkan 

Agar disiplin kelas terbina dengan haik hendaklah dilaksanakan dmgan 

konsisten. Maksudnya, bila mengkomunikasikan aturan-aturan dan prosedur yang 

akan diikuti Anda tetap selalu melakukannya dengan cara yang sama.. Jangan 

sekali diberlakukan sekali tidak tetapi tetaplah mernberikan perlakuan yang sama 

pada semua anak dalam penerapannya. 

Contoh apabila guru telah menyarnpaikan kepada siswa, apabila terlambat tidak boleh 

masuk kelas, maka siapa saja yang terlambat hari ini, besok, seterusnya tidak boleh 

masuk kelas. Penerapan aturan-aturan tersebut tetap diberlakukan kepada siapa saja 

dan kondisi apa saja bagi siswa Anda. 

g. Memelihara Prilaku yang Baik 

Prilaku siswa yang telah baik atau sesuai dengan standar tingkah laku dan 

noma-norma yang berlaku perlu diheri pengatan ( reinsforcement). b b l n y a  

dengan mengucapkan kata-kata bagus, benar, baik sekali atau menganggukcm 

kepala tanda menyetujui prilakunya, atau semyuman yang memperlihatkan kita 

menyenangi prilakuyang ditampilkannya.. 

Contoh-contoh respon tersebut &an berdarnpak positif bagi siswa. Guru 

mungkin me~npunyai contoh respon lain yang telah dipraktekan selama ini atau 

diskusikanlah dengan teman cara-cara pemberiarl penguatan lainnya pada siswa yang 

telah disiplin. Hal yang perlu Anda ingat, janan acuh saja atau tidak menberikan 

penguatan sarna seakali terhadap prlaku siswa yang sudah bai, apabila ingin siruasi 



kelas tetap disiplin. Penguatan seperti menun-iukan perhatian, senyuman, ;ng&an 

kepala, penghargaan dan hubungan serta reta dskat dengan siswa dapat menimbulkan 

dan menjga prilaku siswa yang baik. 

Cara lain Untuk mendorong siswa tetap berprilaku lain adalah dengan 

memberikan hadiah-hadiah kecil sesiai dengan an&-anak SD. seperti bila sisw-a 

nmengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. dapat membagi-bagikan makanan pada 

mereka atau alat-alat tubs yang pakai gambar-gambar lucu. Hal ini &an memotivasi 

siswa untuk tetap berprilaku baik. 

Disiplin Kelas dan Disiplin Sekolah 
Disiplin kelas adalah kepatuhan / ketaatan siswa terhadap aturan-aturan / noema- 

11orrna kelas. Aturan-aturan ni dapat berupa car3 berprilaku secara umum cii kelas dan 

dapat juga cara berprilaku khusus dalam rnelakukan kegiatan tertentu. Misalnya 

aturan-aturan 1 standar berpriku yang mum. berprilaku sopan dan baik sesama 

teman, mematuhi guru, mengerjakan tugas-tugas dengan baik, selalu siap untuk 

belajar dan seterusnya Sedang cara berprilaku khusus atauyang tidak bersifat 

prosedur, misalnya mengangkat tangan bila akan bertanya pada guru, atau mau 

meminta izin keluar kelas dan seterusnva. 

Disiplin kelas umumnya mengenai kepatuhan akan aturan-aturan yang 

diperlukan bagi kelancaran kegiatan kelas. Jadi ruang lingkup disiplimya terutama 

dalam kelas. Sedangkan disiplin sekolah berlaku secara umurn untuk semua siswa di 

sekolah tersebut yang penekananya untuk menujang proses pendidikan dan 

pengajaran di sekolah tersebut. 

Walaupun kedua disiplin tersebut &pat kita bedakan, tapi tidak dapat 

dipisahkan, karena kelas adalah merupakan sub sistem dari sekolah yang akan 

menunjang tercapainya tujuan sekalah secara urnunl. Prilaku displin yang dibina 

dalam kelas akan berdampak pada prilaku secara umum di sekolah &in pada akhiiya 

akan berdarnpak pada prilaku disiplin sebagai anggota masyarakat atau wara negard 



B. FAKTOR BENYEBAB GANGGUAN DlISIPLIN DARl SEGI SlSWA 

Gangguan disiplin kclas dapat saja tcrjadi setiap saat dalam proses 

pembelajaran yang akan mengganggu kelancaran pembelajaran tersebut. Oleh 

sebab itu kita sebagai guru perlu mengenal ciri-ciri prilaku siswa yang dapat 

menimbulkan gangguan disi pl in kelas dan berdasarkan pengetahuan 

tersebut akan dapat memprediksi cara rnenghindari atau mengatasi masdab 

tersebut. 

Perilaku manusia pada umunlnya disebabkan karena adanya dorongan 

dalam diri yang perlu dipenuhi yang akan menimbulkan rasa puas dalam 

diri orang. Begitu juga halnya dengan anak-anak. Ada lima tingqatan kebutuhan 

manusia yaitu: 

1. Kebutuhan fisioiogis yang bersifat jasmaniah seperti kebutuhan makan 

minurn, istirahat, pakaian ,perurnahan dsb. 

2. Kebutuhan akan rasa aman yaitu kebutuhan rasa aman dari sakit atau 

bahaya 

3. Kebutuhan akan kasih sayang atau cinta, yaitu kebutuhan anda dibutuhkan 

atau disayangi. 

4. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk merasa sanggup atau 

marnpu dan diakui orang atau merasa diri berguna. 

5. Kebutuhan mengembangkan din, yai tu kebutuhan untuk 

mengembangkan semua potensi yang ada dalm diri sendiri. 

Kelima kebutuhan di atas merupakan dasar penyebab tingkah 

laku manusia termasuk anc&. Kebutuhan tersebut biasanya tidak 

sekaligus muncul semuanya tetapi tergantung pada kebutuhan yang 

dominan yang dirasakan. Apabila kebutuhan tersebut telah dipeni~hi maka 

prilaku untuk memenuhinya akan melemah dan begitulah untuk masing-masing 

kebutuhan. Sebaliknya apabi la kebutthan pokok anak tidak terpenuh i 



akan terjadi masalah-masalah tingkah laku yang akan mengganggu keamanan 

atau disiplin kelas . 

Masalah tingkah laku an& dalarn kelas dapat dibedakan atas 2 kategori 

yaitu masalah tingkah laku individual dan masalah tingkah laku kelompok. 

Masalah tin&& laku individual terdiri dari tingkah laku menarik 

perhatian, mencari kekuasaan . pembalasan dendam, dan memperlihatkan 

ketidakmampuan, tingkah laku anak yang salah disebabkm oleh motif, mencari 

perhatian, pemuasan secepatnya dorongan-dorongan dan kehendak . keinginan 

mengepalai, atau menguasai orang lain . pembalasan terhadap kesalahan yang 

lalu, patah semangat atau rendahnya harga din. dan masih banyak lagi bentuk 

tingkah laku lain . Misalnya adanya anak yang suka mengadu pada guru, suka 

mengganggu teman-temannya sedang bekerja , suka bercerita pada teman sedang 

guru menerangkan pelajaran, suka membadut yang &an menarik perhatian 

teman-temannya dsb. Saya yakin Andapun mem punyai beberapa contoh prilaku 

lain yang Anda alami dalam kelas. Yang perlu bagi kita adalah mengetahui latar 

belakang prilaku tersebut..sehingga dengan mengetahui penyebabnya kita akan 

dapat mencari cara mengatasi nya dengan tepat. Hal ini akan Anda pelajari nanti 

pada modul berikutnya. 

Selanjutnya rnari kita lihat pula rnasalah prilaku kelornpok yang dapat 

menggangu disiplin kelas. Menun~t Johnson dan A Bany dalam Weber(1986) 

ada 7 macam masalah prilaku kelornpok dalam pengelolaan kelas. yaitu: ( I )  

kurang kompakl bersatu;.(2) tidak mematuhi aturan dan prosedur; (3) bereaksi 

negatif terhadap anggota kelompok; (4) tingkah laku menyimpang yang disetuj ui 

kelas ;(5) mudah bingung, macet kerja, prilaku suka meniru; (6) rendah moral, 

bermusuhan, mempertahankan diri; (7) tidak mampu menyesuaikan diri dengan 

perubahan lingkungan.. Untuk lebihjelasnya man kita lihat - i r i  atau contoh 

masing-masing prilaku tersebut supaya lebih mudah mengenalnya di kelas 

masing-masing. 



1. Priiaku Kurang KompaM Bersatu 

Ciri prilaku kurang kompak ini terlihat dari timbulnya konflik 

diantara individu-individu atau kelompok-kelompok kecil di kelas. Tejadinya 

konflik ini dapat disebabkan adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut siswa, 

perbedaan persepsi mengenai ha1 tertentu clan dapat juga disebabkan salah 

pengertian dalam komunikasi dengan teman sshingga masing-masing merasa tidak 

cocok satu sama lain. Llapat dibayangkan prilaku apa yang muncul karena adanya 

konflik tersebut. Salah satunya mungkin akan terjadi pertengkaran atau perang 

mulut antar siswa dalam kelompok atau antar kelompok kecil dalam kelas yang 

akan menggangu disiplin kelas . Selain dari itu guru mungkin juga 

pernah mengalami adanya siswa yang bermusuh musuhan dan tidak bertegur 

sapa satu sama lain sehingga iklim kelas terasa tegang dan tidak puas dengan 

kelompoknya. Hal ini tentu akan berdampak pada proses belajar siswa dan 

perlu diatasi oleh guru dengan bijaksana. 

2. Prilaku yang Tidak Mematuhi Aturan dan Prosedur Kerja 

Prilaku ini jelas ditandai dengan tidak taatnya akan norma-norrna atau tidak 

patuhnya siswa pada aturan dan prosedur kelas yang sudah ada. Dapatkah guru 

memberikan contoh tentang prilaku tersebut?. Apakah siswa yang suka meribut pada 

saat Anda menerangkan pelajaran dapat kita kategorikan pa& pnlaku tersebut?. 

Tentu dapat bukan?. Selain dari prilaku tersebut sering juga kita jumpai adanya 

siswa yang suka berbicara keras-keras saat diperlukan suasana yary: tmang dalam 

mengerjakan tugas-tugas, atau ada siswa yang suka mondar mandir di kelas 

sedangkan temannya duduk tenang mene jakan tugas-tugas yang dikrikan 

guru. Prilaku tersebut semuanya mengganggu ketenangan temannya belajar dan 

perlu diatasi guru dengan segera. 

3. Prilaku Reaksi Negatif terhadap Anggota Kelompok 

Ciri dari prilaku ini kelihatan dari ekspresi siswa yang bermusuhan terhadap 

teman-temannya yang tidak diterima dalam kelompok. atau temannya yang 

menyimpang dari norma kelompok, dan terhadap temannya yang 

menghalangi usaha kelompok. 



Pernahkah Anda melihat siswa yang di kucilkan oleh kelompoknya 

karena teman-temannya tidak menyenangi dia masuk kelompok tersebut. Contoh 

lain ada juga siswa yang berpenampilan lain dari kelompok menjadi surnber 

penolakan atau ketidaksukaan teman-temanya . Prilaku kelompok tersebut tentu 

akan menggangu disiplin kelas. 

4. Prilaku Menyimpang yang disetujui Kelas 

Munculnya prilaku ini biasanya bermula dari siswa yang mempunyai kebiasaan 

suka membadut dan teman-temannya yang lain scnang dengan prilaku tersebut. Oleh 

karena dapat dukungan dari teman-teman prilaku si pembadut &an menjadi jadi dan 

suasana kelas akan terganggu. Hal ini tcntu tidak dapat dibiarkan terns, apalagi kalau 

leluconnya sudah menyimpang dari norma-norma vang berlaku. Misalnya kadang- 

kadang s i w  senang meniru tingkah iaku guru yang kurang disenanginya , atau 

teman-temannya di kelas yang kurang disukainya. Sering juga kita jumpai siswa 

yang berasaldari keluarga yang kurang mampu. menjadi bulan-bulanan oleh teman- 

temannya di kelas. Tentu saja prilaku demikian jelas sudah melanggar disiplin. 

5. Prilaku Mudah Bingung, Macet Kerja dan Suka Meniru 

Prilaku ini muncul karena adanya gangguan kecil yang tejadi di kelas 

yang membuat siswa merasa bingung tidak menentu dan kadang- 

kadang macet kerj a. Misalnya P& 

suatu ketika siswa menyangka guru kurang adil terhadap mereka. Hal ini 

tentu didasarkan pada prilaku guru terhadap siswa sebelumnya. Siswa 

memprotes sikap tersebut baik secara tersembunyi maupun terang terangan dengan 

tidak mematuhi guru melakukan tugas yang diberikan kepada mereka. Perilaku ini 

biasanya dimulai oleh kelompok tertentu tapi tetapi kemudian diikuti oleh 

kelompok lain yang menjadikan kelas macet kerja. Jadi 

walaupun kelihatannya penyebabnya kecil tetapi dapat berdampak besar pada 

prilaku siswa Oleh sebab itu kita sebagai guru harus bijaksana dan adil sehingga 

tidak ada kelompok yang merasa diprlakukan tidak adil. Anak-anak perlu kasih 

sayang dan dihargai sebagaimana mestirlya. 

6. Prilaku Rendah Moral, Permusuhan, Mempertahankan Diri dan Agresif 



Kita tahu bahwa siswa k r a a l  dari berbagai latar belakang kehidupan 

keluarga dan masyarakat. Pnlaku siswa dipengaruhi oleh lingkungan dan akan 

terbawa kesekolah. Oleh karena itu pada saat di kelas dapat muncul 

prilaku siswa yang kurang baik kalau kalau di rumah sudah terbiaw demikian. 

Misa1;nya ada anak-anak yang suka rnengucapkan kata-kata 

yang kurang etis dan kalau dilarang temannya dia akan rnarah sehingga akan 

terjadi pertengkaran. Disamping itu d a  pula siswa yang suka 

mempertahankan din dart kalau di katakan dia 

telah rnelakukan suatu kesalahan tidak akan rnau mengakuinya dan akan 

mencari berbagai alasan untuk mempertahankan dirinya tidak 

bersalah. Disarnping itu sering juga kita jumpai siswa yang suka berkelahi atau 

berrnusuhan sesama ternannya di kelas yang rnembuat suasana 

kelas ti& tertib lagi. Selain dari contoh-contoh tersebut mungkin 

Anda juga pernah menjumpai adanya kelornpok siswa yang suka 

rnenertawakan atau mengejek kekurangan ternannya yang berasal dari keluarga 

yang kurang marnpu, atau yang mempunyai cacat tertentu. 

Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri dengsln Perubahan Lingkungan 

Di sekolah sering te jadi penibahan-perubahan seperti perubahan 

peraturan sekolah/perubahan tata tertib kelas, yang sulit diterirna oleh sebagian 

siswa yang sudah terbiasa dengan keadaan yang lama Mereka sulit rnenyesuaikan 

diri dengan perubahan baru tersebut sehingga &an rnernpengaruhi pada prilakunya 

yang dapat menggangu disipli n kelas . Misalnya mun&n mereka akan 

sering rnelanggar aturan yang baru tersebut karena sudah terkondisi dengan aturan 

yang lama dan mungkin juga lupa bahwa ada peraturan baru. Perubahan lain yang 

terjadi disekolah yang menuntut penyesuaian baru bagi siswa adalah perubahan guru 

mengajar, terutama sekali di SD. Mereka sudah serasi dengan guru kelas yang 

lama dan perlu rnenyesuaikan diri lagi dz,igan guru yang baru sehingga akan 

rnenimbulkan berbagai kesulitan bagi siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri. 



C. MASALAH GANGGUAN DISJPLIN lKELAS DARI FAKTOR GURU DAN 
LINGKUNGAN 

1. MASALAH DISIPLIN KELAS YANG DISEBABKAN FAKTOR GURU 

Secara garis besarnya masalah disiplin yang bersurnber dari guru dapat dilihat 

dari segi sifat dan sikap guru. komunikasi guru, pengawasan dan kemampuan 

profesional guru. Berikut ini akan kita lihat satu persatu dari faktor tersebut. 

a. Faktor Sifat dan Sikap Guru 

Kita tahu bahwa guru merupakan orang yang terdekat bagi siswa di sekolah, 

dan karena itu sifat dan sikap guru berdampak langsung pada prilaku siswa. 

Pernahkah Anda melihat seorang guru yang bersikap otoriter pada siswa atau yang 

suka memaksakan kehendaknya , tanpa meperhatikan keadaan 

siswanya'? Apa respon siswa terhadap sikap guru tersebut? sikap guru tersebut dapat 
, - 

menjadikan siswa pura-pura patuh, apatis, dan agresif. Apabila keadaan ini 

tejadi dapat kita bayangkan siswa tidak patuh lagi pada guru, tidak mau tahu 

saja dan siswa yang mempunyai sifat berani tentu akan memprotes atau melawan 

pada guru. Jadi sikap guru yang otoriter tersebut akan mengganggu disiplin kelas. 

Sikap apa lagi dari guru yang juga dapat menimbulkan gangguan disiplin 

kelas? Apakah menurut Anda sikap kurang menghargai siswa dapat mengganggu 

disiplin kelas? Kita tahu siswa sebagai manusia butuh untuk dihargai dan apabila 

gun! tidak menghargai mereka setelah mereka melakukan sesuatu yang pantas 

dihargai mereka akan kecewa dan timbul rasa tidak puas pada diri siswa. Rasa 

tidak puas ini akan berkembang rnenjadi pnlaku-prilaku yang menggangu 

ketentraman kelas seperti memukul meja, memaki-maki guru ,marah dsb. 

Di sarnping kedua sikap yang kita sebutkan diatas, ada pula guru yang 

mempunyai sikap kurang senang pada anak secara umum atau pada anak-anak 

tertentu. Kita tahu anak - anak but& perhatian dan kasih sayang baik dari orang 

tuanya maupun dari guru. Kalau guru kurang menyukai mereka berarti 

kebutuhan untuk mendapat perhatian dan kasih sayang kurang terpenuhi. Siswa 



yang melihat sikap kuru yang kurang menyenangi mereka akan bereaksi dengan ber 

bagai bentuk prilaku supaya guru memperhatikannya. Misalnya ada siswa 

yang mernbuat lelucon ketika guru sedang mengajar, berbicara keras keras supaya 

kedengaran oleh guru, bernyanyi nyanyi sendiri, meniru -niru cara orang 

berbicara sehingga teman-temannya tertawa dan ketentraman kelas akan 

terganggu. Reaksi lain dari siswa terhadap sikap guru tersebut adalah 

timbulnya rasa benci d m  dendam dalam diri siswa karena merasa tidak diberlakukan 

secara wajar. 

Selanjutnya sikap guru ymg terlalu mementingkan mata pelajaran daripada 

siswa sendiri juga dapat merupakan penyebab gangguan disiplin kelas. Pernahkan 

Anda melihat seorang guru yang terlalu terfokus pa& kegiatan instruksional yang 

dilakukannya dan tidak memperhatikan situasi dan kondisi siswa. Apakah siswa 

memperhatikan penjelasan yang diberikannya, atau apakah mereka dapat 

memahami atau tidak , tidak dipedulikan guru Yang 

penting tugasnya mengajar selesai. Bagaimana menurut pendapat Anda reaksi 

siswa belajar dengan guru tersebut? Anda mungkin sependapat dengan saya , 

bahwa siswa yang mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan mendengarkan 

guru tersebut mengajar sedangkan siswa yang mempunyai motivasi belajar yang 

kurang akan berprilaku semau mereka karena tidak diperhatikan guru. Anda 

mungkin dapat membayangkan berbagai prilaku siswa kalau guru tidak 

memperhatikannya. Misalnya ada siswa yang bercerita sesama temannya . ada yang 

bermain-main sambil duduk , ada yang bergelut dengan temanya yang semuanya 

itu menunjukkan kelas tidak disiplin. Guru hanya terfokus pa& pengajaran 

dan mengabaikan pengelolaan kelas sehingga pengajaran kurang efektif. 

Masalah sikap kurang sopan dari guru juga &an 

dapat menimbulkan gangguan disiplin kelas. Guru sebagai orang panutan bagi 

siswanya perlu mempunyai sopan santun terhadap orang lain termasuk pada 

siswanya Prilaku guru akan ditiru dan digugu oleh siswanya. Oleh sebab 

itu apabila guru kelihatan oleh siswa kurang sopan, misalnya : guru duduk di depan 

kelas dengan kaki ke atas meja atrtu berdiri di depan kelas dengan sebelah kaki naik 



atas kursi atau prilaku lainnya yang kuran2 sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku. Siswa akan cepat bereaksi menunjukkan rasa tidak senang atau memprotes 

prilaku guru tersebut sehingga kelas akan ribut. 

Selanjutnya mari kita lihat faktor sifat guru yang dapat menimbulkan gangguan 

disiplin kelas. 

1). Sifat tidak konsisten 

Kita sebagai guru hendaklah rnernpunyai pendirian yang sudah mantap tidak 

rnudah berubah karena a& prinsip yang dipegang sebagai seorang guru dan sifat 

konsisten adalah perlu dalam rnembina disiplin kelas. Oleh karena itu sifat tidak 

konsisten akan menimbulkan gangguan disiplin kelas. Misalnya siswa telah 

sepakat dengan guru untuk rr-laksanakan tata tertip kelas, yaitu siapa yang terlarnbat 

datang tidak boleh masuk kelas. Pada suatu pagi Ani terlarnbat datang . Dia 

mengetuk pintu minta izin masuk guru tidak mengizinkannya tanpa bertanya 

alasannya terlambat. Tidak lama kemudian datang pula Ana mengetuk pintu minta 

izin masuk clan guru mengizinkanya. Dari contoh tersebut kelihatan guru 

tidak konsisten menjalankan tata tertib kelasnya Sifat guru yang tidak konsisten ini 

akan dapat menimbulkan protes bagi siwa yang mengatdcan guru tidak adil dan 

kelas akan ribut. Bila guru selalu bersifat tidak konsisten siswa akan menjadi 

bingung mana aturan yang boleh mana yang tidak sehingga akan rnempengaruhi 

prilaku siswa menjadi kurang disiplin. 

2). Sifat kurang pengendalikan diri 

Guru yang kurang dapat menahan emosi, cepat marah tanpa alasan , suka memukul 

siswa , atau menyakiti perasaan siswa dengan kata-katanya . cenderung rnendapat 

reaksi negatif dari siswa sehingga ketertiban kelas terganggu. Bagaimanakah 

menurut Anda reaksi siswa terhadap guru yang demikian? Sebagian 

siswa munglun akan takut, sebagian lagi mungkin tertawa dalarn hati atau dengan 

ternannya secara diam-diam sehingga konsentrasi siswa terhadap pelajaran 

akan terganggu. 

3). Sifatsukabergunjing 



Sifat guru yang suka bergunjing dapat mengganggu disiplin kelas. Kebiasaan 

guru yang suka menyebut kekurangan-kekurangan sisw atau guru lainnya di 

kelas dapat menimbulkan reaksi kurang senang pada siswa dan kurang menghargai 

guru tersebut. Siswa yang berani mungkin akan langsung berkomentar pada guru 

kenapa BapaWIbu suka menyebut keburukan orang lain? Menurut Ibu Agama tidak 

baik. Kalau ha1 ini terjadi situasi kelas sudah terganggu. Bagi siswa yang suka 

meniru mereka akan meniru prilaku guru tersebut dan akan mernbicarakan 

temannya sarnbil belajar yang juga akan menggangu disiplin kelas. 

4). Sifat kurang humor 

Perasaan humor sekali-kali diperlukan dalam proses pembelajaran untuk 

menyelingi situasi kelas supaya tidak membosankan siswa belajar. Kalau siswa 

belajar waktu siang atau sore dengan udam yang panas, atau waktu siswa 

kelihatannya mengantuk maka humor dari guru perlu ada untuk menyegarkan 

situasi kelas yang kurang kondusif untuk belaiar. Tanpa adanya sifat humor dari 

guru akan menjadikan siswa bosan atau jenuh belajar sehingga tidak meperhatikan 

lagi pelajaran yang diberikan guru. Jadi sifat kurang humor dapat menggangu 

disiplin kelas . 

b. Faktor Komunikasi Guru 

Dalam proses belajar mengajar faktor komunikasi mempunyai peranan 

penting dalam menentukan efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu guru 

hendaklah mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik agar dapat mengajar 

secara efektif. Apabila kernampuan berkomunikasi guru kurang baik, akan dapat 

menimbulkan gangguan disiplin kelas. Diantara faktor komunikasi ini yang 

mempengaruhi disiplin keias adalah kejelasan pengucapan kata- 

kata, kecepatan berbicara, nada suara dan ketepatan penggunaan 

bahasa dengan latar beiakang siswa Pernahkah Anda mendengar guru mengajar 

yang tidak jelas pengucapan kata-katanya karena disebabkan bunyi vokal yang 

diucapkan ti& tepat?. Pengucapan kata yang kurang jelas susah ditangkap 

siswa maksudnya sehingga mereka akan saling bertanya satu sama lain yang akan 



membuat suasana kelas terganggu atau ribut. Begitu juga halnya dengan guru yang 

suka berbicara cepat, siswa sulit memaham i pelajaran yang disampaikan guru. 

Situasi ini dapat menimbulkan reaksi siswa untuk berkomentar tidak 

mengerti paklbu atau terlalu cepat pakhu, sehingga kelas menjadi 

terganggu. Bagairnana pula pendapat .4n& kalau nada s w a  guru terlalu tinggi atau 

terlalu ren dah serta tidak bervariasi? Keadaannya mungkin sarna b u k d  dan malah 

dapat menimbulkan kebosanan bagi siswa mendengarkan suara guru yang tidak 

bervariasi tersebut. Selain dari itu g~m yang suka memakai bahasa asing atau 

bahasa yang tidak dipaharni siswa juga akan menggangu disiplin kelas. 

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa faktor kejelasan ,kecepatan, nada, 

dan bahasa yang digunakan guru dalam menyampaikan pelajaran dapat 

mempengaruhi disiplin kelas. Oleh karena itu kita sebagai guru hendaklah mampu 

menyesuaikan tempo berbicara , kejelasan kata yang diucapkan dan nada suara serta 

bahasa yang digunakan dengan tingkat bahasa anak. 

c. Faktor Kemampuan Profesional Guru 

Ketertiban dalarn kelas juga ada kaitannya dengan kemampuan profesional 

guru itu sendiri. Misalnya guru yang tidak mampu menvariasikan metoda 

mngajarnya akan dapat menjadikan siswa bosan belajar dan kurang perhatiannya 

terhadap pelajaran dan kelas akan menjadi ribut. Begitu juga halnya dengan 

guru yang kurang pandai mempertimbangkan tugas-tugas yang diberikan 

kepada siswa . Kalau guru terialu berat memberi tugas dan tidak sesuai 

dengan kemampuan siswa . siswa akan mengeluh dan mungkin juga tidak 

mengerjakannya karena tidak manlpu melakukannya Hal ini dapat 

berdampak kepada kepatuhan siswa pada guru. Bagaiman siswa akan mengerjakan 

tugas kalau mereka tidak tahu mengejakannya , atau dapat juga terlalu banyak 

sehingga tidak cukup waktu untuk menyelesaikdnnya. Oleh karena itu pemberian 

tugas pada siswa hendaklah disesuaikan dengan kemarnpuan dan keadaan siswa . 
~ a l  lain lagi yang berkaitann dengan tugas adalah pemeriksaan tugas dan 

pemberian balikan kepada siswa. Guru yang tidak memeriksa tugas dan tidak 

mengembalikannya kepada siswa dapat menjadikan siswa malas menge jakan tugas- 



tugas dan kurang patuh pada guru. Siswa ingin tahu apakah tugas yang dibuat itu 

betul atau salah. Balikan yang diberikan gum akan menimbulkan rasa puas dalam 

diri siswa dan dapat lebih memotivasi siswa belajar 

3. FAKTOR LINGKUNGAN YANG MENGGANGGU LIISIPLIN KELAS 

Lingkungan yang dimak~udkan disini adalah lingkungan kelas, sekolah, 

keluarga dan masyarakat baik fisik maupun sosial. Lingkungan ini baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan dapat menimbulkan gangguan disiplin kelas. 

a. Lingkungan kelas 

Diantara lingkungan kelas yang dapat menimbulkan gangguan disiplin adalah kurang 

lengkapnya sarana dan prasarana . kepadatan ruangan kelas, dan sirkulasi 

udara. Kita tahu keadaan sekolah dasar di negara kita belurn semuanya 

memenuhi syarat sebagai suatu sekolah yang baik. Dilihat dari sarana masih ada 

sekolah yang kurang lengkap sarananya sesuai dengan jumlah anak. 

Misalnya jurnlah kursi dan meja tidak cukup, sehingga 3 orang anak duduk untuk 

dua kursi. Hal ini &pat menjadi sumber pertengkaran diantara mereka karena 

sempitnya tempat duduk dan mereka tidak dapat bergerak lebih leluasa sedang 

belajar. 

Anak-anak SD karena dalam perturnbuhan senang bergerak dan tempat 

yang sempit akan menjadikan mereka saling bersinggungan dan terganggunya 

temannya yang sedang bekerja. Begitu jugahalnya dengan buku teks yang tidak 

cukup sebanyak anak akan &pat berdampak sama. Selain dari itu kepadatan 

ruangan kelas akan dapat menghalangi anak bergerak bebas dan juga dapat 

menimbulkan gangguan disiplin kelas. Bagaimanakah menurut pendapat 

Anda mengenai keadan sirkulasi udara?. Apakah dapat menimbulkan gangguan 

disiplinkelas?. Tentu dapat bukan?. Kelas yang sirkulasi udaranya tidak lancar akan 

dapat menjadikan udara dalam kelas terasa panas, apalagi diwaktu siang hari 

sehingga siswa akan merasa gelisah dan tidak konsentrasi belajar. Siswa butuh 

udara segar dan untuk memenuhi kebutuhan itu mereka akan berganti ganti minta 

izin keluar dan ha1 itu akan mengganggu disiplin kelas. 



b. Lingkungan sekolah 

Lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan gangguan antara lain 

adalah batas kelas yang kurang kedap suara, tempat olahraga yang dekat dengan 

kelas, sitem aturan dan hubungan interpersonal. Batas ruangan kelas yang kurang 

baik yang memunglunkan kedengaranya suara guru dikelas yang 

bersebelahan akan sangat mengganggu konsentrasi siwa belajar dan menyebabkan 

siswa ribut karena tidak tahu suara mana yang akan didengarnya dan kelas 

menjadi kuratlg tetib. I3egitu juga haJnya dengan tempat olahraga sekolah yang 

berdekatan dengan kelas. Kita tahu bahwa di SD umurnnya tidak 

mempunyai ruangdh khusus untuk olahraga. Untuk pelajaran tersebut biasanya 

dilakukan di pekarangan sekolah yang mempunyai pekarangan luas atau 

di lapangan lain disekitar sekolah. Bila dilakukan di pekarangan yang dekat betul 

dengan kelas , suara guru dan suara siswa yang sedang berolahraga akan 

kedengaran langsung ke dalam kelas sehingga dapat menggangu perhatian 

siswa belajar dan disiplin kelas dapat terganggu. 

Selain dari dua faktor di atas menurut Jones & Jones (1998), sistem aturan 

sekolah yang terlalu rnengikat dan kurang mngikut sertakan siswa dalarn 

penentuannya akan dapat menimbulkan gangguan disipliq kelas karena akan sering 

dilanggar siswa Misalnya siswa tidak boleh minta izin keluar kelas 

saat guru sedang menerangkan pelajam atau sedang ujian. Aturan ini dapat saja 

dilanggar siswa karena adanya kebutuhan mendesak yang tidak bisa ditunda, 

seperti terdesak buang air atau sakit perut dsb. Anda masih ingat aturan 

yang ~adisional yang menyuruh siswa duduk dengan rnelipat tangan 

dimeja? Aturan ini kurang mempertimbangkan karakteristik anak yang suka 

bergerak sehingga akan sering dilanggar siswa. Oleh karena itu kalau sekolah akan 

membuat aturan ikutkanlah siswa dan pertirnbangkanlah berbagai aspek sehingga 

dapat diterapkan dengan baik. 

Faktor lain yang juga dapat menimbulkan gangguan disiplin menurut Jones & 

Jones (1998) addah hubungan interpersonal di sekolah . Kadang-kadang disuatu 

sekolah hubungan sesama guru dan huhungau guru dengan siswa kurang baik, begitu 



juga halnya dengan hubungan siswa sesarna siswa. Apabila hubungan antar 

siswa kurang baik akan rnudah timbul konflik diantara siswa baik secara diam- 
. . 

diam maupun secara terang-terangan yang ciapat berupa pertengkardn . 
permusuhan sehingga akan mengganggu disiplin-kelas. Begitu juga halnya apahila 

hubungan guru-sesama guru kurang baik akan timbul konflik sesarna guru 

dan perasaan guru yang dalam situasi demikian akan berdampak pada prilaku guru 

dalam mengajar yang kurang terkendali sehingga akan mengganggu disiplin kelas. 

c. Lingkungan Keluarga dan Masyarakat 

Prilaku siswa menurut teori Konvergensi terbentuk karena bawaan dari lahir 

dan pengaruh lingkungan. Lingkungan yang terdekat dari siswa adalah keluarga atau 

rurnah tangga Apabila rurnah tangga kurang menanarnkan sikap disiplin di 

rurnah akan terbawa dalam kelas sehingga akan mudah muncul prilaku yang kurang 

disiplin tersebut. Hal yang menyebabkan kurang disiplin anak di rumah 

tangga dise babkan berbagai hal, antara lain karena terlalu dimanjakan., sehingga 

tidak terbiasa mernatuhi aturan-aturan yang seharusnya dipatuhi anak. 

Faktor lain yang dapat menyebabkan anak kurang disipiin adalah I'aktor 

kesibukan orang tua di luar rumah sehingga tidak mempunyai waktu membina dan 

memperhatikan disiplin anknya . Menurut Jones & Jones (1998) keadaan orang tua 

yang stress dan orang tuanya yang tinggal satu dapat menyebabkan gangguan 

disiplin kelas. Misalnya apabila orang tua siswa hanya satu d m  keadaan ekonomi 

mereka kurang , anak akan terpaksa melakukan tugastugas rumah tangga karena 

orang tuanya h a m  beke j a  rnencari nafkah. Anak tidak terkontrol prilakunya dan 

mungkin tidak mepunyai waktu untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah sehingga di 

kelas sering dirnarahi guru. 

Begitu juga halnya anak-an& dari sosial ekonomi kurang yang terpaksa 

bekerja membantu orang tua mencari nafkah, karena kelelahan bekerja kelihahn 

loyo tidak bersemangat belajar d m  mungkin tertidur sambil belajar. Anak-anak 

semacam ~ n i  akan sering jadi ejekan ternmnya sebagai an& pemalas dan a h  

mengganggu disiplin kelas. Bagaimana menurut pendapat Anda dengan orang tua 



yang stress. Apa darnpaknya pada prilaku anak?. Seperti telah dikatakan dari 

awal prilaku siswa dipengaruhi oleh lingkungannya. Oleh karena orang tua dalarn 

situasi terganggu emosionalnya dan kacau maka dapat menjadikan anak kurang 

merasa nyaman dan prilakunya tidak stabil. Di kelas prilaku anak 

tersebut menjadi lebih emosional d m  mudah tersinggung sehingga 

dapat mengganggu disiplin kelas. 

Selanjutnya faktor apakah dari lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi 

disiplin kelas? . Kita tahu bahwa siswa hidup tidak terpisah dari masyarakat tempat 

tinggalnya. Kalau keadaan masyarakat lingkungannya kurang baik , sering 

tejadi perkelahian antar warga, atau kekerasan oleh kelompok 

tertentu. tarnbahlagi dari pengarnatannya di TV ten tang berbaga i kekerasan dan 

kekacauan, ha1 itu akan mempengaruhi sikap dan prilaku siswa. Tayangan-tayangan 

prilaku masyarakat yang dilihat sehari-habi tersebut berkesan &lam ingatan 

anak dan sesuai dengan sifat anak suka meniru maka prilaku tersebut akan ditiru 

dan dicobakanya pada temann apabila ada kesempatan melakukannya. Jadi sadar 

atau tidak sadar jika anak mencobakan prilaku tersebut di kelas tentu akan 

mengganggu disiplin kelas. Oleh karena itu kita sebagai guru hendaklah &pat 

memonitor prilaku siswa saat mengajar sehingga tidak memungkinkan siswa 

berprilaku yang tidak baik. 

Selain dari faktor yang telah disebutkan diatas, faktor kerjasama sekolah 

dengan masyarakat terutama orang tua akan ikut mempengaruhi disiplin 

kelas. Misalnya apabila sekolah telah menetapkan bersarna aturan aturan 

sekolah dan telah disampaikan kepada orang tua, maka bantuan orang tua sangat 

diperlukan membimbing anak untuk mematuhi aturan tersebut. Contoh. Siswa 

kesekolah hendaklah membawa peralatan belajar nya masing-masing. Dalam ha1 ini 

orang tua hendaklah mengingatkan anaknya untuk membawa peralatan tersebut 

setiap akan berangkat sekolah. Begitu juga halnya dengan aturan aturan yang lain 

seperti membuat peke jaan rurnah yang diberikan guru. 



D. Strata Penanaman terhadap Di~iplin kelas 

I. Sikap terhadap Siswa 

Dalarn menangani ganguan disiplin adalah ha1 yang kompleks. Puncaknya 

menurnbuhkan kesadaran diri bahwa guru harus merencanakan model pendekatan 

sendiri yang cocok dengan tampilan diri dan pembelajarannya. Di kelas guru hams 

banyak bertukar pikiran dan menanyakan kepada para sisw? tentang hidup dan belajar 

sukses. Hal-ha1 tersebut dapat dilihat seperti yang dikemukakan oleh McNeil dan 

Wiles (1990) sebagai berikut: 

a Menunjukkm perilaku siswa yang diharapkan di masa depan 

b. Mendengarkaqketika para siswa menceritakan tentang kepedulian mereka 

c. Mengetahui sedapat mungkin dan seawal mungkin nama-nama para siswa 

d. Menghindari kata-kata sindiran,berlakulah positif 

e. Tersenyum,bersahabat,dan menjalin hubungan harmonis penuh respek 

f. Mengetahui karakter (sifat,watak) dan latar belakang para siswa 

g. Bila munglurlabaikan pelanggaran-pelanggaran kecil 

h. Mencoba menghindari bentuk-bentuk hukuman secara kelompok 

i .  Menciptakan disiplin kelas sebagai tujuan utama 

2. teknik yang dapat membantu penanaman disiplin kelas sebagai berikut: 

a. Tepat waktu dan mulailah pelajaran sesegera mun&in 

b. Siapkan rencana pelajaran d m  informasikan kepada para .siswa kapan.dan 

dimana aktifitas itu dikerjakan 



c. Lakukan sesuatu dengan aturan dan pelaksanaan yang sarna dan konsisten tidak 

mengancam dan menantang para siswa 

d. Hindari adanya siswa favorit &lam kelas 

e. Menjalin hubungan kerja sarna dengan orang tua 

Cara meningkatkan disiplin siswa siswi disekolah mcningkatkan disiplin 

siswa memang penting untuk dilakukan karena sekolah mempakan tempat bagi 

generasi calon pemimpin bangsa rnenimba ilmu pengetahuan dan bennteraksi dalarn 

dunia keilmuan, disadari atau tidak oleh siswa. sekolah men.jadi salah satu tempat 

pendadaran bagi mereka untuk belajar tentang banyak ha1 agar kelak menjadi orang 

yang eksis dan sukses. disiplin menjadi salah satu faktor yang dapat mernbantu 

seseorang meraih sukses, tidak terkecuali disiplin pada siswa. 

3. Meningkatkan disiplin siswa siswi disekolah dengan tujuan: 

a. memberi dukungan bagi terciptanya prilaku yang tidak menyirnpang 

b. mendorong siswa untuk melakukan perbuatan yang baik dan henar 

c. membantu siswa memahami dan menyesuaikan din dengan tuntutan 

lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-ha1 yang dilarang oleh sekolah 

d. siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat 

baginya dan lingkungannya. 

Menurut Johar Permana, Nursisto 1986: 14, disiplin adalah suatu kondisi yang 

tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan 

nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiazm, keteraturan dan atau ketertiban. 



Sedangkan menurut Wikipedia 1993: 1 19 tujuan disiplin sekolah adalah untuk 

menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman terutama di kelas. 

Di dalam kelas, jika seorang guru tidak marnpu menerapkan disiplin dengan 

baik maka siswa mungkin menjadi kurang termotivasi d m  memperoleh penekanan 

tertentu, dan suasana belajar menjadi kurang kondusif nntuk mencapai prestasi 

belajar siswa Sebutan orang yang memiliki disiplin biasanya tertuju kepada orang 

yang selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan, behperilaku sesuai dengan 

norma-norma yang berlaku, dan sejenisnya. Sebaliknya. sebutan orang yang 

kurang disiplin biasanya ditujukan kepada orang yang kurang atau tidak dapat 

menaati peraturan dan ketentuan berlaku, baik yang bersumber dari masyarakat, 

pemerintah atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga.tertentu, misalnya 

sekolah. 

4. tujuan disiplin sekolah adalah : 

a Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 

b. Mendorong siswa melakukan vang baik dan benar. 

c. Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengtn tm~txrtan 

lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-ha1 yang dilarang oleh sekolah. 

Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan berman faat baginy a 

serta lingkungannya. 

Membicarakan disiplin siswa, tidak terlepas dari persoalan prilaku negatif 

pada diri siswa, yang akhir-akhu ini semidun memprihatinkan. Berbagai tindak 



negatif dilakukan para pelajar di sekolah dari nyontek, bolos. memeras. smpai  

pelanggaran diluar sekolah seperti buat geng. herkelahi atau tawuran penyalahgunaan 

narkoba, sex bebas, mencuri sarnpai pa& pelanggaran-pelanggaran yang lebih 

membahayakan merugikan diri sendiri dan orang lain. 

Perilaku siswa terbentuk dan dipeneanihi oleh berbagai faktor. antara lain fak tor 

lingkungan, keluarga dan sekolah. Tidak &pat dipun&ri hahwa sekolah merupakan 

salah satu faktor dominan dalarn membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa. 

Di sekolah seorang siswa berinteraksi dengan para guru yang mendidik dan 

mengajarnya. Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan 

didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu &lam ke dalam 

hati sanubarinya dan darnpaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang tuanya 

di rumah. Sikap dan perilaku yang ditarnpilkan guru tersebut pada dasarnya 

merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah. Semua bentuk ketidak 

disiplinan siswa di sekolah tentunya memerlukan upaya penanggulangan dan 

pencegahan. 

5. Beberapa usaha yang dapat dilakukan sekolah adalah : 

a Guru hendaknya bisa menjadi contoh dalarn berdisiplin, misalnya tepat waklu. 

Siswa tidak akan memiliki disiplin rnanakala melihat gurunya sendiri juga tidak 

disiplin. Guru hams menghinclari kebiasaan masuk menggunakan jam karet, 

rnolor dan selalu terlambat masuk kelas. 



b. Memberlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas, sehingga mudah 

untuk diikuti dan mampu menciptakan suasana kondusi f untuk belajar 

c. Secara konsisten para guru terus mensosialisasikan kepada siswa tentang 

pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai hasil optimal. melalui 

pembinaan dan yang lebih penting lagi melalui keteladanan. 

6. Pelaksanaan Tata Tertib Sekol;hh Sebagai Wujud Disiplin 

a. Tata cara kehidupan mengandung inti bahwa tingkah iaku seseorang '-diatur" 

oleh kehanlsan- keharusan utuk memperlihatkan sesuatu tingkah lakudan batas- 

Yaw 

b. Jadi, seseorang diharapkan mengetahui dan memperlihatkan sesuatu tingkah 

laku sesuai dengan keharusan dan batas-batas yang diharuskan dalam 

lingkungan hidupnya. 

c. Disiplin merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketaatm terhadap aturan yang 

berlaku. Tata tertib merupakan suatuperaturan yang digunakan untukmengatur 

perilaku. 

d. Manfaat tata tertib melatih kedisiplinan siswa. Sekolah menghapus keseniangan 

status sosial ekonomi orang tua/wali. Menanamkan sikap sopan dan hormat. 

Menumbuhan sikap bertarlggung jawab.mengurangi terjadinya bentwan 

sehingga situasi bisa terkendali . 

e. Dengan terbiasanya siswa melaksanakan disiplin diharapkan setelah 

menyelesaikan pendidikan suciah akan terbiasa d m  terlatih untuk mentaati 

peraturan. 
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