
MANAJEMEN KELAS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG

(Analisis Tentang Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Kelas)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi

Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana SI

Dalam Ilmu Tarbiyah

Oleh

AfifahNurHidayah

NPM 1311010272

Jurusan :Pendidikan Agama Islam

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTANLAMPUNG

1442H/2020M



ii

MANAJEMEN KELAS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG

(Analisis Tentang Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Kelas)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapat Gelar Sarjana SI Dalam IlmuTarbiyah Dan Keguruan

Oleh

AfifahNurHidayah

NPM :1311010272

Jurusan :Pendidikan Agama Islam

Pembimbing1 : Dr. Syamsuri Ali ,M.Ag

PembimbingII : Dr. Yetri,M.Pd

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTANLAMPUNG

1442H/2020 M



iii

ABSTRAK
MANAJEMEN KELAS PADA MADRASAH IBTIDAIYAH

NEGERI 3 BANDAR LAMPUNG
(Analisis Tentang Penerapan Prinsip-prinsip Manajemen Kelas)

Oleh:
Afifah Nur Hidayah

Manajemen kelas merupakan substansi penting dalam kompetensi
keprofesionalan guru. Keberadaanya cukup berpengaruh dalam proses
perubahan paradigma pendidikan, peserta didik bukan lagi subyek yang harus
selalu aktif, sedangkan guru bukan lagi sebagai pusat pembelajaran melainkan
sebagai fasilitator dan sebagai manajer kelas yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan proses pembelajaran yang kondusif dan bermakna dengan cara
memberdayakan segala komponen dalam kelas dan hal-hal lainya. Berdasarkan
hasil prasurvey di MIN 3 Bandar Lampung bahw terdapat beberapa indikator
yang belum dilaksanakan, yaitu: Hangat dan antusias, Tantangan, Bervariasi,
Keluwesan, Penekanan hal  yang positif, Penanaman Kedisiplinan. Dengan
demikian rumusan masalah yang penulis kemukakan adalah Manajemen Kelas
pada MIN 3 Bandar Lampung (Analisis penerapan prinsip-prinsip manajemen
kelas. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Prinsip-
prinsip Manajemen Kelas pada MIN Negeri 3 Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode Deskripsi analisa dengan
pendekatan kualitatif, yaitu pendekata yang menghasilkan berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan pengamatan. Dengan mengambil latar
belakang MIN 3 Bandar Lampung. Adapun yang menjadi subyek penelitian
adalah anakkelas 5 dan 6 serta beberapa guru dan kepalasa sekolah.
Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara antara lain wawancaara,
observasi, dokumentasi, yang berhubungan dengan obyek yang diteliti.
Kemudian dianalisa dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil
penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan pada guru dan
calon guru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hangat dan antusias sudah
diterapkan dengan baik didalam kelas.(2) tantangan belum dapat diterapkan
secara keseluruhan disebabkan guru yang belum mengaitkan materi
pembelajaran dengan kehidupan serta keterampilan pada peserta didik.(3)
bervariasi belum dapat diimplementasikan disebabkan kurangnya saran dan
prasarana yang kurang memadai dari sekolah.(4) keluwesan pada manajemen
kelas  sudah dapat diimplementasikan dengan baik. Dimana terjadi kondisi
yang tenang apabila guru sedang menjelaskan materi pelajaran dan peserta
didik dapat memahami dengan baik .(5)penekanan pada hal positif sudah
dilaksanakan ,dapat dilihat ketika guru masuk kedalam kelas dan terlebih dulu
memberikan salam serta menyapa peserta didik dengan bertanya tentang kabar
peserta didik,berkata baik dan sopan.(6) penanaman kedisiplinan sudah dapat
direalisasikan dengan baik oleh guru.

Kata kunci : Manajemen kelas, prinsip-prinsip manajemen kelas
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MOTTO

                      
     

Dan Hendaklah Ada Di Antara Kamu Segolongan Umat Yang
Menyeru Kepada Kebajikan, Menyuruh Kepada Yang Ma'ruf Dan
Mencegah Dari Yang Mungkar. Merekalah Orang-Orang Yang
Beruntung. (Q.S Al-Imron : 104)
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Dengan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan ini
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1. Kedua orang tuaku tercinta, BapakHadi Sudomo Dan Ibu Suminem, yang

senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan moril maupun materil

serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karna tiada kata seindah

lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain doa yang terucap

dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk

membalas kebaikan kalian, karena itu terimalah persembahan bakti dan

cintaku untuk kalian bapak ibuku yang sangat saya sayangi.

2. Kedua mertuaku yang tersayang,Bapak Sumarno Dan Ibu Sunarsih yang

senantiasa memberikan doa restunya dan doa-doa terbaiknya untukku, dan

memberikan dukungan materilnya. Karenanya terimalah persembahan

bakti dan sayangku untuk bapak dan ibu mertuaku.

3. Keduakakakku yang tercinta Hadi Sucipto dan Prasetio (Alm) yang telah

memberikan semangat, dukungan, doa dan senyumnya untuk keberhasilan

ini. Semoga kita bisa menjadi anak yang dapat membahagiakan kedua

orang tua kita.
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4. Untuk suamiku tercinta Eko Widodo yang telah memberikan semangat,
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7. Seluruh keluarga besarku, yang telah memberikan doa dan dukunganya.
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KATA PENGANTAR

ِحیمِ  نِٱلرَّ ۡحَمٰ بِۡسِمٱللَِّھٱلرَّ

ِ َربِّ ٱۡلَحۡمدُ  َّ لَِمینَ ِ ٱۡلَعٰ
AssalamualaikumWr. Wb

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Swt, yang   telah

memberikan rahmat dan hidayahnya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat

menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi ini yang berjudul“Manajemen Kelas

Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung(Analisis Tentang

Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas). Dengan baik.Shalawat serta

salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW .Nabi pembawa syafaaat

bagi umat.

Sebagai manusia yang tidak luput dari kekhilafan, peneliti menyadari

sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesesmpurnaan. Dalam menyelesaikan
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bagi peneliti.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekolah adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan sekaligus

merupakan wadah melanjutkan pendidikan anak dari lingkungan keluarga. Salah

satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan kewajiban setiap

sekolah sebagai wadah pendidikan formal yang terletak pada proses pelaksanaan

pembelajaran. Dalam proses tersebut telah tercakup tentang manajemen kelas

yang akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik, sehingga tujuan

pembelajaran dapat tercapai tanpa menemukan kendala yang sangat berarti.

Pembelajaran yang kurang efektif dan kondusif disebabkan oleh salah satu

faktor kurangnya perhatian guru terhadap pengaturan kelas, yang sering kali

diremehkan, sikap guru yang hangat dan antusias, gaya belajar yang menantang,

bervariasi, keluwesan, penekanan hal yang positif,serta penanaman kesidiplinan.

Prinsip-prinsip pengaturan kelas dimaksudkan untuk memberi arahan dan

kemudahan dalam melaksanakan aktivitas organisasi sehingga dapatmenghasilkan

kinerja yang efektif, efesien dan produktif.Dengan prinsip manajemen pengaturan

kelas diharapkan dapat memperbaiki suasana kelas untuk lebih baik.

Kelas bukanlah sekedar ruangan dengan segala isinya yang bersifat statis

dan pasif, namun kelas juga merupakan sarana berinteraksi antara siswa dengan
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siswa dan siswa dengan guru.Ciri utama kelas adalah pada aktivitasnya untuk

dapat menjalankan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dinamis perlu

adanya suatu aktivitas pengelolaan kelas yang baik dan terencana. Keberhasilan

mengajar seorang guru tidak hanya berkaitan langsung dengan proses belajar

mengajar, misalnya tujuan yang jelas, menguasai materi, pemilihan metode yang

tepat, penggunaan sarana, dan evaluasi yang tepat dan pengelolaan kelas.

Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung pada tujuan

pendidikan dan secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas

bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa sehingga peserta didik terhindar

dari permasalah mengganggu seperti siswa mengantuk, enggan mengerjakan

tugas, terlambat masuk kelas, mengajukan pertanyaan aneh dan lain

sebagainya.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas

adalah menyediakan, menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal di dalam

kelas sehingga siswa dapat belajar dan bekerja dengan baik. Selain itu juga guru

dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan

dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai

hasil belajar yang diinginkan.

Pengelolaan kelas sangat di perlukan karena dari hari ke hari bahkan dari

waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah-rubah.Hari ini

siswa dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu.Oleh karena

itu Kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa

dan sarana pengajaran serta mengendalikanya dalam situasi yang menyenangkan

untuk mencapai tujuan pelajaran.
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Keberhasilan guru mengajar di kelas tidak cukup bila hanya berbekal pada

pengetahuan tentang kurikulum, metode mengajar, media pengajaran, dan

wawasan tentang materi yang akan disampaikan kepada anak didik. Di samping

itu guru harus menguasai kiat manajemen kelas. Guru hendaknya dapat

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang menguntungkan bagi anak

didik supaya tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan

menyenangkan (PAKEM).

Prinsip dalam konteks manajemen adalah sebuah aturan pokok yang

digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan organisasi.Prinsip-prinsip manajemen

disini adalah fleksibel.sesuai dengan kondisi dan situasi organisasi serta pola

manajemen yang diterapkan.1

Penerapan manajemen kelas dalam proses belajar mengajar sangat

bergantung dengan keprofesionalan  seorang guru dalam mengajar, dalam hal ini

merupakan sumber belajar bagi peserta didik. Guru merupakan bagian dari sistem

pendidikan menempati posisi yang strategis dalam manajemen kelas dan

pengembangan mutu pendidikan anak didik. Oleh karena itu, dituntut semua guru

agar dapat memiliki integritas dalam mengelola kelas guna menciptakan proses

pembelajaran yang menarik, sistematis, terukur dan terarah guna memudahkan

pencapaian tujuan pendidikan.

1Didin Kurniadin,Imam Machali, Manajemen Pendidikan, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media,
2016) h:40
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Menyikapi hal tersebut, guru mengupayakan agar dapat memiliki

kecakapan dalam melaksanakan profesinya, khususnya yang terkait dengan sistem

manajemen kelas. Dalam pelaksanaan manajemen kelas guru juga perlu

memposisikan diri sebagai sumber belajar bagi peserta didik yang dapat dijadikan

teladan bagi mereka dalam proses pencapaian tujuan pendidikan secara optimal.

Sebagai manajer, guru hendaknya mampu memimpin kegiatan belajar

yang efektif dan efesien dengan hasil yang optimal, sebagai manajer lingkungan

belajar, guru hendaknya mampu mempergunakan pengetahuan teori belajar-

mengajar dan teori perkembangan sehingga kemungkinan menciptakan suasana

belajar-mengajar yang menimbulkan kegiatan belajar bagi siswa akan mudah

dilaksanakan dan sekaligus memudahkan pencapaian tujuan pengajaran.

Guru adalah orang dewasa yang peranya berkewajiban memberikan atau

melakukan sentuhan pendidikan dengan peserta didik. Untuk menjadi pendidik

yang sebenarnya tergantung pada kemampuanya melakukan sentuhan pendidikan

dengan peserta didik dalam setiap relasinya.secara spesifik guru yaitu orang yang

kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah. Predikat guru yaitu

sebagai yang dapat mengembangkan pengetahuan dan mewariskan kepada orang

lain (bersifat kognitif). Melatih jasmani pada orang lain ( bersifat psikomotor),

dan menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (bersifat efektif).ketiga

ranah tersebut harusdibina secara seimbang.

Terdapat empat hal yang berkenaan dengan guru yaitu;
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 pertama seorang guru harus mempunyai  tingkat kecerdasan intelektual

yang tinggi, sehingga mampu menangkap pesan-pesan ajaran Agama

Islam, hikmah, petunjuk, dan rahmat Allah serta batiniah yang kuat yang

dapat mengerahkan hasil kerja dari kecerdasannya untuk mengabdi pada

Allah SWT.

 Kedua, guru harus dapat menggunakan kemampuan intelektual dan

emosional spiritual untuk menyampaikan kebenaran kepada manusia

lainya.

 Ketiga, seorang guru harus dapat membersihkan dari segala perbuatan dan

akhlk tercela.

 Keempat, gurur harus berfungsi sebagai pembimbing, pemberi bekal ilmu

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan kepada orang-orang yang

memerlukanya.2

Agar suatu proses pembelajaran berkualitas dan relevan, up to date dengan

kebutuhan sumber daya manusia teramplikasi dengan baik, seorang pendidik

diharapkan dapat selalu melakukan intropeksi dan meningkatkan sejumlah

kompetensi dimiliki dan memerhatikan tentang profesionalismedalam

menjalankan tugasnya.3

Setiap rumusan tujuan pembelajaran  selalu dikembangkan berdasarkan

kompetensi atau kinerja yang harus dimiliki oleh peserta didik jika ia selesai

belajar. Seandainta tujuan pembelajaran atau kompetensi dinilai sebagai sesuatu

2 Deden Makbulloh, Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu, (Jakarta, PT.Raja
Grafindo Persada,2016) h: 146
3 Abdullah Idi, Sosiologi Pendidikan, ( Jakarta, RajawaliPers, 2013) h:228
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yang rumit,maka tujuan pembelajaran tersebut dirinci menjadi subkompetensi

yang dapat mudah tercapai.4Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus

dilakukan secara rapi, benar, tertib,dan teratur, prosesnya harus diikuti dengan

rapi. Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara

mendapatkannya yang transparan merupakan amal yang dicintai oleh Allah SWT.

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu yang agar dilakukan

dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran

Islam, Allah SWT sangat mencintai perbuatan yang dikelola dengan baik karena

manajemen yang baik akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sebagaimana

firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah/9: 105:

                   
       

“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta
orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan
kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu
diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas, maka dikaitkan dengan sistem manajemen kelas

khususnya pendidik dalam proses belajar-mengajar maka dapat dipahami, bahwa

guru sebagai edukator akan mengarahkan peserta didiknya dalam memahami

sesuatu yang diajarkan membutuhkan tekhnik yang koherensif dalam menyusun

strategi mengajar, khususnya strategi dalam pengelolaan kelas yang memiliki

4 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran,( Jakarta, Kencana Prenada
Media Group,2008) h:18



7

pengaruh besar terhadap kesuksesan dalam proses pengajaran yang mengarah

kepada aspek kognitif, afektif serta psikomotorik siswa, sehingga dengan

demikian siswa dapat mengetahui, memahami serta melaksanakan tujuan khusus

setiap mata pelajaran yang dipalajari.

Seperti yang dikemukakan oleh Prof.Dr.H. Nanang Fattah,M.Pd bahwa

“Manajemen merupakan unsure penting dalam program organisasi,
termasuk didalamnya organisasi dalam kelas, dalam ruang lingkup kelas
semua unsure pelaksanaan pembelajaran dikelas akan berjalan baik jika
dikelola dengan menggunakan konsep dan prinsip-prinsip
manajemen.Prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dengan baik dan
benar akan berdaampaak paadaa efesiensi pelaksanaan program,
meningkatnya kualitas, dan produktivitas pembelajaran yang akan
menjadikan sebuah pendidikan yang bermutu.”5

Manajemen dan pelaksanaan program dalam kelas bukanlah tujuan ,

melainkan alat atau metode untuk mencapai mutu dan meningkatkan Performance

yang diharapkan. Salah satu komponen yang penting dalam pendidikan adalah

guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan

strategis. Hal ini disebabkan gurulah yang  berada di barisan paling depan  dalam

melaksanakan pendidikan .

gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik di kelas untuk

mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-

nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan. Dalam hal ini gurulah yang

mempunyai misi dan tugas yang berat.Dalam mengantarkan tunas-tunas bangsa

kepuncak cita-cita.Sudah selayaknya guru mempunyai berbagai kompetensi yang

5 Didin Kurniadin,Imam Machali, Manajemen Pendidikan, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media,
2016) h:7
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berkaaitan dengaan tugas dan tanggung jawab. Dengan kompetensi tersebut maka

akan menjadi guru yang professional, baik secara akademis, maupun non

akademis.

Selain keprofesionalan, keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh

seorang guru pada hakikatnya terkait dengaan tafsiran tentang sejauh mana

kemampuan para guru mampu didalam menerapkan berbagai variasi metode

mengajar. Sebenarnya hal ini terkait dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran

itu, dalam praktik pembelajaran sat seorang gruru menetukan metode apa yang

akan digunakan,maka seorang guru harus memerlukan pemahaman tentang

tentang latar belakang pengetahuan siswanya, lingkungan pembelajaran dan

tujuan pembelajaran. Setiap aanak memiliki kemampuan yang berbeda dalam

menyerap informasi dan berbeda dalam menunjukkan kemampuaan dalam

memahami pengetahuan.6

Awal pemberlakuan kurikulum 1994 membawa inovasi lain alam rangka

meningkatkan mutu pendidikan, yaitu menekankan pada pembelajaran sisa aktif

dan bermakna. Meskipun kata siswa aktif tidak terlalu ditonjolkan, tetapi prinsip

tetap dipakai dengan menggunakan istialh alin, seperti belajar mencari atau

discovery learning atau inquiru learning.Yaitu pembelajaran komunikatif dan

pembelajaran yang berorientasi pada lingkungan.Pembelajaran yang baik adalah

pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa.

6 Suyono,Harianto,Belajar dan Pembelajaran,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2012)
h:212
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Dalam pembelajaran yang demikian,siswa tidak lagi ditempatkan dalam

posisi fasif sebagai penerima bahan ajaran yang diberikan guru, tetapi sebgai

subyek yang aktif melakukan proses berfikir, mencari,mengolah, mengurai,

menggabung, menyimpulkan dan menyeleaikan masalah. Bahan aajar dipilih,

disusun, seuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta sedekat mungkin

dihubungkan dengan kenyataan dan kegunaan dalam kehidupan.

Oleh karena itu, pembelajaran demikian disebut pembelajaran bermakna

atau meaning full learning.Hal tersebut tidak berarti pembelajaran yang bersifat

menghafal atau rote learning dan pembelajaran yang bersifat menerima.7

Sejauh pengamatan peneliti MIN 3 bandar lampung belum sepenuhnya

memenuhi kriteria Manajemen kelas yang baik, berbagai kendala dalam proses

belajar mengajar juga disampaikan oleh para guru dan staf nya, bahwa kendala ini

dilatar belakangi dengan kurang adanya sarana dan prasarana yang mendukung.

Departemen Pendidikan Nasional(Depdiknas) sudah memberikan dan

mensosialisasikan pengelolaan kelas yang seharusnya dilakukan. Dalam

pengelolaan kelas ada dua aspek yang memegang peran yaitu guru dan siswa.

Guru sebagaim pengelola, sebagai pemimpin mempunyai peranan yang lebih

dominasi dari siswa.8

B. Fokus Masalah

7Cucu Suhana, Konsep Strategi Pembelajaran,(Bandung, PT.Refika Aditama,2014)H:86
8Observasi kelas,manajemen kelas 5 dan 6 (MIN 3 Bandar Lampung 20 januari 2018)
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Untuk mengantisipasi pelebaran pembahasan maka peneliti memfokuskan

penelitian terhadap kelas 5 dan 6 tentang penerapan prinsip-prinsip manajemen

kelas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahan pokok dari skripsi ini adalah “ Manajemen kelas pada

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung ( Analisis tentang penerapan

prinsip-prinsip manajemen kelas) Berdasarkan pokok permasalahan tersebut

ditarik pokok masalah yaitu :Bagaimana penerapan prinsip-prinsip manajemen

kelas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung?

D. Tujuan

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Manajemen

Kelas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung.namun secara

spesifikasi tujuan ini untuk memperoleh informasi dan kejelasan

tentang:Penerapan prinsip-prinsip Manajemen Kelas di Madrasah Ibtidaiyah

Negeri 3 Bandar Lampung.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Bagi kepala sekolah

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi kepala

sekolah tentang pentingnya manajemen kelas dalam proses belajar

mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung.

2. Bagi guru
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Dari penelitian yang penulis lakukan ini guru dapat menarik kesimpulan

bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar yang lebih baik dan

mengetahui pentingnya manajemen kelas dalam proses pembelajaran.

3. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahamanbagi peneliti sebagai hasil

pengamaatan langsung terkait dengan manajemen kelas pada Madrasah

Ibtidaiyah Negeri 3 Bandar Lampung.

4. Bagi sekolah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, bahan

pertimbangan dan sumber data guna perbaikan ,pengembangan dan

peningkatan dalam dunia pendidikan khususnya dalam proses

pembelajaran.

5. Bagi pembaca

Berguna sebagai sebuah informasi dan bahan masukan bagi perumusan

konsep tentang Manajemen kelas pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3

Bandar Lampung.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui skripsi

dan jurnal berikut:

Madinatul Munawaroh(2012) membahas tentang manajemen kelas dalam

meningkatkan efektifitas pembelajaran PAI di SMU NU karanganyar indramayu

jawa barat tahun 2012. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa: manajemen dalam
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meningkatkan efektifitas pembelajaran dapat dilihat dari pertama efektifitas

pngorganisasian kelas dan potensi siswa oleh guru.kedua efektifitas belajar

peserta didik yang telah dicapai melalui kegiatan pembelajaran yaitu

prestasi(nilai) belajar peserta didik  dan perilaku peserta didik.9

Andyarto Surjana dari Jurnal pendidikan Penabur pada tahun 2004 yang

berjudul Efektivitas Pengelolaan kelas, penelitian ini dilakukan untuk melihat

apakah ada hubungan antara motivasi guru dan gaya kepemimpinan guru terhadap

Efektivitas pengelolaan kelas. Berdasarkan penelitian, peneliti menyimpulkan

bahwa gaya kepemimpinan yang perlu dimiliki guru adalah gaya kepemimpinan

situsional, artinya seorng guru perlu memiliki kemampuan untuk menggunakan

suatu gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan kelas dalam melaksanakan

KBM.

Gaya kepemimpinan menentukan efektivitas dan efesiensi kepemmpinan

seseorang. Pengelolaan yang berhasil dengan baik akan ditentukan pula oleh

kepemimpinan dan gaya kepemimpinan guru yang mengelola kelas tersebut

merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan

kelas yang efektif dapat dicapai dengan motivasi kerja guru yang tinggi dan gaya

kepemimpinan situsional yang dianut oleh guru.10

9Madinatul munawwarah,” manajemen kelas dalam meningkatkan efektifitas
pembelajaraan di  SMU NU Indramayu Jawa Barat”.(skripsi program strata satu
pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.2012)hal.4

10Surjana.andyarto.Maret 2004,”efektivitas pengelolaan kelas”jurnal pendidikan
penabur,No.02/Th.III/maret 2004. Diakses 18 januari 2020
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Ali Muhtadi dari jurnal Majalah Ilmiah Pembelajaran pada tahun 2005

yang berjudul “ Menciptakan Iklim kelas (classroom climate) yang kondusif dan

berkualitas dalam proses pembelajaran”  dilaksanakan penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui proses pembelajaran disekolah yang penting bukan materi yang

diajarkan atau siapa yang mengajarkan, melainkn bagaimana materi tersebut

diajarkan. Tentang bagaimana guru menciptakan iklim kelas dalam proses

pembelajaran.11

11Muhtadi.Ali”Menciptakan Iklimmkelas(classsroom climate) yang kondusif dan
berkualitas dalam proses pembelajaran” Majalah ilmiah penabur 2005. Diakses 18 januari
2020
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Kelas

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal ari kata dalam Bahasa Inggris:”Management” dengan

kata kerja “toManage’ yang secara umum berarti mengurusi, mengemudikan,

mengolah menjalankan, membina atau memimpin, kata benda “Management”

dan “Manage” berarti orang yang melakukan kegiatan manajemn.terdapaat pula

pakar yang berpandangan bahwa kata manajemen berasal dari Bahasa Latin, yaitu

berasal dari kata ,”mantis” tangan dan “agere” yang berarti melakukan. Duat kata

tersebuut digabung menjadi kata kerja “managere” yang artinya menangani.1

Lebih lanjut lagi Stoner, Freeman, dan Gilbert menyatakan bahwa:

“ Manajemen adalah proses dari perencanaaan, pengorganisasian,
kepemimpinan, serta pengawasan terhadap anggota organisasi dan
penggunaan semua sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai
tujuan organisasi. Beberapapakar menggunakan kata manajemen sebagai
kata benda kolektif yang menggambarkan bahwa manajemen merupakan
suatu kelompok dalam organisasi.2

Beberapa pakar mengguankan kata manajemen sebagai kata benda kolektif

yang menggambarkan bahwa manajemen merupakan suatu kelompok dalam

organsasi. Pakar yang lain menyatakan bahwa manajemen merupakan proses yang

menunjukkan penampilan dari fungsi-fungsi khusus, dan banyak ilmu, seni, karir

ataupun sebagai profesi. Manajemen dipandang juga sebagai suatu disiplin

1Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015) h:3
2Ibid.,h:4
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pengajaran dalam bidang tertentu. Terlepas dari opemikiraan dan pemahaman

yang berbeda tersebut, pada hakikatnya manajemen mengandung dasar falsafaah

dan unsure-unsur inti sebagai berikut:

1. Manajemen memiliki tujaun yang ingin dicapai,dimana tujuan

tersebuttelah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Pencapaian tujuan dilaksanakan melalui pendelegasian wewenang kepada

orang lain.

3. Pencapaian tujuan organisasi dilakukan melalui fungsi perencanan,

pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan sehingga

menggunakan factor human” dan “Non Human” dapat dilaksanakan

secara efektif dan efesien.3

Sebelum membicarakan tentang pengertian manajemen atau pengelolaan

kelas terlebih dahulu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan kelas.

2. Pengertian Kelas

Kelas didefinisikan sebagai ruang tempat belajar disekolah,menurut

Hoernby dalam oxpord Advanced Learner’s Dictionary mendifinisikan kelas

sebagai group of student taught together. Dengan demikian kelas merupakan

sekelompok siswa yang belajar bersama atau suataau wahana ketika sekelompok

3Ibid.,h:5
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itu menjalani proses pembelajaran pada tempat dan waktu yang diformat secara

formal.4

Ruang kelas memberikan pengaruh yang besar terhadap proses dan hasil

belajar peserta didik. Guru perlu mengkondisikan ruang kelas yang mampu

menunjang peerkembaangan peserta didik secara optimal, karena sebagian besar

waktu yang dihabiskn oleh peserta didik adaah berada dalam ruang kelass. Ruang

kelas yang nyaman perlu diatur oleh guru sedemikian rupa, sehingga kebosanan

yang dialami oleh peserta didikm dapat dihindarkan.5

3. Ruang Lingkup Manajemen Kelas

Dijelaskan bahwa pengelolaan kelas adalah proses pembergayaan

sumber daya baik maaterial element maupun human element yang dilakukan oleh

guru untuk mendukung kegiatan belajar mengajar didalam kelas agar terjadi

interaksiedukatif yang efektif. Sebagai sebuah proses maka dalampelaksanaanya

pengelolaan kelas memiliki kegiatan yang harus dilakukan oleh guru.dalam

pengelolaaan kelas juga mengandung maksud bahwa kegiatan yang dilakukan

secara efektif dan mengani sasaran yang hendak dicapai dan efesien.

Secara garis besar ada dua kegiatan dalam menajemen kelas yaitu:

a. Pengaturan peserta didik

Pesertan didik adalah orang yang melakukan aktivitas dan

kegiatan dikelas yang ditempatkan sebagai objek dn arena

perkembanganilmu pengetahuan dan kesadaran manusia.

4Sudarwan Danim:Yunan Danim,Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas,( Bandung,
CV Pustaka Setia,2013) h.98
5Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015) h. 47
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Jadi pergerakan yang terjadi dlam kontek pencapaian tujuan

tidak asal-asalan,artinya disini fungsi guru memiliki proporsi yang

besar dalam rangka membimbing, mengarahkan, dan memandu segala

aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Oleh karena itu

pengaturan peserta didik adalah bagaimana mengatur dan

menempatkan peserta didik dalam kelas sesuai dengan potensial

intelektual dan emosionalnya. Peserta didik diberikan kesempatan

untuk memperoleh posisi belajar yang sesuai dengan minta dan

keinginan.6

b. Pengaturan fasilitas

Aktivitas dalam kelas baik guru maupun peserta didik dalam

kelas , akan banyak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi fisik

lingkungan kelas. Oleh karena itu lingkungan fisik kelas

berupa sarana dan prasarana kelas harus dapat memenuhi dan

mendukung interaksi yang terjadi, sehingga harmonisasi

kehidupan kelas akan berlangsung dengan baik dari permulaan

masa kegiatan belajar mengajar sampai akhir masa

pemebelajaran.7

4. Tujuan Manajemen Kelas

Menurut Dirjen Dikdasmen yang menajadi tujuan manajemen kelas

adalah:

6Tim Dosen Administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, manajemen
pendidikan,( Bandung:Alfabeta,2009)h.108
7Euis karwati dan Donni Juni Priansa,manajemen kelas(Bandung:Alfabeta.2015)h.5



18

a. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, sebagai lingkungan
belajaar maupun sebagai kelompok belajar, yang
memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan
kemampuan semaksimal mungkin.

b. Menghilangkan berbagai hambatanyang dapat menghalangi
terwujudnya interaksi pembelajaaran.

c. Meyediakan fasilitas dan mengatur fasilitas serta perabot
belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar
sesuai dengan lingkungan sosial, ekonomi, emosional, dn
intelektual peserta didik dalam kelas.

d. Membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan latar
belaakaang sosial,ekonomi, budaya, serta sifat-sifat
individunya.8

Secara umum, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana

kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiataan belajar mengajar.

Dengan demikian,kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan efektifdan terarah

sehingga tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat tercapai demi terbentuknya

sumber daya manusia yang berkualitas.9 Kemudian Salman Rusidye

mengemukakan tujuan dari manajemen kelas sebagai berikut:

a. Memudahkan kegiatan belajar mengajar peserta didik
b. Mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya

interaksidalam kegiatan belajar mengajar.
c. Mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar.
d. Membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan

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

e. Membantu peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan
potensi dan kemampuan yang dimiliki.

f. Menciptakan suasana sosial yang baik dalam kelas.
g. Membantu peserta didik agar dapatbelajar dengan tertib.10

Tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan dari suatu proses yang

panjang karena tujuan merupakan sesuatu yang esensial,oleh karena itu besar

maknanya, dalam segala aktivitas, tujuan dapat memberikan petunjuk kemana

8Euis karwati dan Donni  Juni Priansa,manajemen kelas(Bandung:Alfabeta.2015)h.279
9Novan Ardy Wiyani,manajemen kelas teori dan aplikasi untuk Menciptakan Kelas yang
Kondusif,(jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2016)h.61
10Salman rusidye,prinsip-prinsip manajemen kelas( Yogyakarta: Diva Perss,2011)h.29-32
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aktivitas akan berakhir, juga dapat dijadikan petunjuk dalam melaksanakan

aktivitas. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:185:

          

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak
menghendaki kesukaranbagimu..(QS.Al-Baqarah 2:185)١١

Keberhasilan sebuah kegiatan dapat dilihat dari hasil yang

dicapainya.Tujuan yang titik akhirnya sebuah kegiatan dan dari ujuan itu juga

sebagai paangkal tolak pelaksanaan kegiatan selanjutnya.Keberhasilan sebuah

tujuan dapat dilihat dalam pencapaian tujuan itu serta tingkat efesiensi dari

penggunaan berbagai macam sumber daya yangdimiliki. Dalam proses

manajemen kelas keberhasilan dapat dilihat dari apa yang ingin dicapai oleh

karena itu guru harus menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai dengan

manajemen kelas pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan

efesiensi dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Adapun kegiatan pengelolaan

fisik dan pengelolaan sosio-emosionalmerupakan bagian dalam pencapaian tujuan

pembelajaaran belajar peserta didik.12

Ketercapaian tujuan manajemen kelas dapat dideteksi atau dlihat dari:

1. Anak – anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan

yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa artinya bahwa

perilaku yang diperlihatkan perseta didik seberapa tinggi, seberapa

11Keterampilan Pengelolaan Kelas dalam Pembelajaran PAI jurnal jptpiain-gdl-S1-2006-
mazidah310-999-BAB2_310-7 diambil pada tanggl 30 Oktober 2017
12Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015)h:27
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baik, dan seberapa besar terhadap pola perilaku yang diperlihatkan

guru kepadanya didalam kelas.

2. Mereka akan bekerja rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan

tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Perilaku yang

diperlihatkan guru berupa kinerja dan pola perlaku orang dewasa

dalam nilai dan norma balikanya akan berupa peniruan dan

percontohan oleh peserta didik baik atau  buruknya. Amat

bergantung kepada bagaimana perilaku itu diperankan.13

5. Pentingnya Manajemen Kelas

Ada tiga alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut.pertama,

manajemen kelas merupakan faktor yang dapat menciptakan dan mempertahankan

suasana serta kondisim kelas agar selalu tampak efektif. Terciptanya suasana kelas

yang efektif memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya proses belajar

mengajar yangb efektif.dengan manajemen kelas yang baik, tidak ada waktu yang

tidak bermanfaat, karena situasi dan kondisi kelas terkendali.

Kedua, dengan manajemen kelas yang baik, maka interaksi antara

guru dengan peserta didik dapat terjalin dengan baik. Karena kelas adalah sarana

dimana guru dan peserta didik saling bertemu dan berproses bersama. Guru itu

sendiri merupakan figur yang kehadiranya tidak hanya dibutuhkan untuk

menyampaikan materi pelajaran, akan tetapi yang lebih penting lagi adalahuntuk

menanamkan nilai keteladanan kepada para peserta didik. Jika guru mampu

membangun interaksi dengan baik melalui pengelolaan kelas yang baik, maka

13Ibid.,h:28
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peserta didik dengan sendirinya akan mendapat menilai kualitas kepribadian

gurunya. Kualitas yang positif dalam diri seorang guru akan menjadi panutan dan

bagian dari pengalaaman yang aakan turut mempengaruhi kepribadian siswa.

Ketiga, kelas juga menajdi tempat dimana kurikulum pendidika

dengan segala komponeny, materi dengan berbagai sumber pelajaran, serta segala

pokok pembahasan mengenai materi itu diajarkan dan telah diulang didalam

kelass.bahkan hasil dari pendidikandan pengajaran sangat ditentukan oleh apa

yang terjadi dikelas.

Jika kelas dikeloladengan tepat oleh guru, maka peserta didik dapat

dengan mudah menguasai materi yang sudh disampaikan. Sebaliknya, apabila

guru gagal dalam mengelola kelas, maka siswa tidak dapat memahami pelajaran

dengan baik,sehingga proses belajar mengajar menjadi sia-sia. Oleh sebab itu,

sudah selayaknya jika kelas dikelola dengan profesiaonal dan efektif.14

Manajemen kelas sangatlah penting dalam kegiatan proses

pembelajaran karena dari hari kehari bahkan waktu tingkah laku peserta didik

selalu berubah.

6. Faktor-faktor Penghambat Manajemen Kelas

Dalam pelaksanaanya manajemen kelas akan menemukan berbagai

hambatan, yaitu:

a. Faktor Guru

14Salman rusidye,prinsip-prinsip manajemen kelas( Yogyakarta: Diva Perss,2011)hal.61-
62
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Dalammanajemen kelas ,gurupun dapat menjadi faktor penghambat

dalam melakukan, menciptakan suasana yang menguntungkan dalam proses

belajar mengajar.faktor penghambat dari guru dapat berupa:

1) Tipe kepemimpinan gutu yang otoriter

2) Format belajar mengajar yng monoton

3) Kepribadian guru

4) Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku

siswadan latar belakangnya.

5) Terbatasnya pengetahuan guru tentang masalah manajemen

dan pendekatan manajemen baik yang sifatnya teoritis

maupun pengalaman praktis.

b. Faktor Siswa

Kurang sadarnya peserta didik dalam memenuhi tugasdan haknya

sebagai anggota kelas atau satu sekolah dapat menjadi faktor utama penyebab

manajemen kelas. Pembiasaan yang baik disekolah dalam bentuktata tertibsekolah

yang disetujui dan diterima bersama oleh sekolah dan siswa penuh kesadaran akan

membuat peserta didik lebih tertib.

B. Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas

Pengertian Prinsip Menurut Kamus Besar Indonesia “Prinsip adalah asa,

kebenaran yang jadi pokok dasar orang berfikir, bertindak, dan sebagainya”

kemudian menurut Ahmad Jauhar Tauhid Prinsip adalah pandangan yang menjadi

panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan tertahan sekian lama”. Jadi

yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pengelolaan kelas disini adalah hal-hal
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yang dapatdijadikan pedoman atau pegangan guru di dalam mengelola, agar

menjadi terarah dan efesien.15

Makna pengelolaan kelas menurut Made Pidarta yaitu “proses seleksi dan

pengunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas”.16Pengelolaan

kelas diperlukan karena dari hari ke hari dan bahkan dari waktu ke waktu tingkah

laku dan perbuatan anak didik selalu berubah.Menciptakan suasana belajar yang

mengairahkan perlu diperhatikan pengaturan/penataan ruang kelas.

Penyususnan dan pengaturan ruangan belajar hendaknya memungkinkan

anak didik duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak leluasa. Dalam

pengaturan ruang belajar hal-hal yang perlu diperhatikan:

a) Ukuran dan bentuk kelas

b) Bentuk serta ukuran bangku dan meja anak didik

c) Jumlah anak didik dalam kelas

d) Jumlah anak didik dalam setiap kelompok

e) Jumlah kelompok dalam kelas

f) Komposisi anak didik dalam kelompok( seperti anak didik pandai

dan kurang pandai, pria dan wanita).17

Tidak dapat dielakkan bahwa dalam situasi pembelajaran guru akan

menghadapi berbagai keragaman, guru dapat menyiasati misalnya dengan

15Evasulistyarini01,Prinsip-prinsip Pengelolaan Kelas,Ponorogo, Sekolah Tinggi agama
Islam Negeri, 2012  diambil pada tanggal 2 November 2017.
Evasulistyarini01.blogspot.co.id
16Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015) h:126
17Ibid.,h:126
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penerapan pembelajaran kelompok kecil dalam pembelajaran kooperatif dan

bersikap adil terhadap semua siswa. Namun sering kali guru mengalami kesulitan

jika keragaman itu terkait dengan keragaman kemampuan siswa dalam belajar.18

Kelas yang baik adalah kelas yang dikelola secara efektif.Rombongan

belajar yang baik merupakan kelompok yang mampu menunjukkan capaian

umum hasil belajar yang memuaskan, baik pada ujian sekolah maupun ujian

akhir.Hasil belajar yang baik tersebut tercermin dari rata-rata capaian siswa secara

individual, dan kemampuan bersaing melanjutkan studi pada jenjang pendidikan

yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.Rombongan belajar dikelas

memerlukan pengorganisasian yang efektif.Ukuran produktifitas, efesiensi dan

efektifitas kelompok siswa itu berbeda masing-masing kelas, dan menurut criteria

dan kepentingan ssiswa secara individual.19

Prinsip-prinsip kelas yang dikembangkan oleh Syaiful Bahri Djamarah

terdiri dari:

a. Hangat dan antusias

Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang

hangat dan akrab pada peserta didik selalu menunjukkan antusias.sikap hangat

dan antusias akan sangat mungkin bisa dimunculkan apabila seorang guru mau

18Suyono,Harianto,Belajar dan Pembelajaran,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2012)h.
236
19Sudarwan Danim,Yunan Danim, Administrasi Sekolah dan Manajemen
Kelas,(Bandung, CV Pustaka Setia, 2013)h.135
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dan mampu menjalin ikatan emosional dengan peserta didik.20ada beberapa cara

yang bisa dilakukan yaitu:

a) Tidak segan untuk menyapa peserta didik terlebuh dahulu.

b) Membiasakan diri untuk berjabat tangan dengan peserta didik. Dan

kebiasaan iniakan berdampak positif terhadap kehidupan peserta

didik dalam lingkungan sosial mereka, baik lingkungan keluarga

maupun masyarakat.

c) Membuka kran komunikasi dengan peserta didik. Bisa dilakukan

dengan mencoba mengkomunikasikan masalah-masalah dan

kesulitan yang dihadapi peserta didik.

d) Memperlakukan peserta didik sebagai manusia sederajat. Tidak

terlalu kaku juga terlalu kebablasan.

b. Tantangan

Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, bahan-bahan yang menantang

akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar sehingga mengurangi

kemungkinan munculnya tindakan yang menyimpang.21 Tantangan yang

mengusik rasa ingin tahu, itulah sebabnya guru hendaknya mampu memberikan

tantangan yang dapat memancing semangat peserta didikdalam  mengikuti mata

pelajaran . berikut ini beberapa kegiatan yang dapat dilakukan guru untuk

memberikan tantangan kepada peserta didik.

20Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015) h:26
21Ibid
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a) Melakukan evaluasi sederhana secara berkala tiap minggu, hal ini

bisa menjadi tantaangan tersendiri bagi peserta didik akan seberapa

dalam pemahamanya terhadap mata pelajaran yang telah

disampaikan.

b) Mengaitkan materi pembelajatran dengan berbagai fakta di

lapangan. Dengan cara seperti, peserta didik akan merasa tertantang

kemampuan analisisnya untuk mengaitkan tema pelajaran dengan

konteks kehidupannya sehari-hari, sehingga materi tersebut lebih

bermakna baginya.

c) Mengajarkan keterampilan hidup dalam kegiatan belajar dengan

peserta didik. Hal ini bermanfaat bagi aspek psikomotor peserta

didik.yakni keterampilan dalam menghadapi segala tantangan

kehidupan.22

Agar peserta didik termotivasi dalam belajar, berikan tugas kepada mereka

merupa tugas yang menantang peserta didik  untuk berekplorasi tentang

pengatahuan yang dipelajari. Dalam mengajar, sebaiknya guru mengaitkan dengan

isu-isu yang sedang berkembang. Tugas peserta didik yang begitu menantang

sangatlah disenangi oleh mereka. Dalam buku Pembelajaran IPA yang baik dan

mengasyikkan yang ditulis oleh Haryono, disebutkan berbagai  macam tugas

peserta didik yang  bertujuan untuk mengembangkan berbagai keterampilan dan

kompetensi untuk kemandirianya. Beragam tugas itu antara lain sebagai berikut:

a) Membuat kliping

22Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015) h:26
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b) Membuat poster

c) Membuat buklet(sekumpulan gambar yang ditempel dikertas dan

dijilid)

d) Membuat narasi wawancara

e) Tugas portofolio

f) Membuat alat peraga.23

c. Bervariasi

Penggunaan alat dan media, gaya mengajar guru, , pola interaksi antara

guru dan peserta didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan

perhatian, peserta didik. Kevariasian merupakan kunci untuk tercapainya

pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan.24

Keterampilan  mengadakan variasi dalam proses belajar mengajar akan

meliputi tiga aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi menggunakan

media,dan bahan pengajaran, dan variasi dalam interaksi antara guru dengan

peserta didik.

1) Variasi gaya mengajar

 Variasi Suara

 Penekanan

 Pemberian waktu

 Kontak Pandang

 Gerakan Anggota Badan

 Pindah posisi

23Haryono, 101 Jurus Jitu Menjadi Guru Hebat,(Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2017)h.247
24Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015).h.27
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2) Variasi media dan bahan ajar

 Variasi Media Pandang

 Variasi Media Dengar

 Variasi Media taktil(praktik)

3) Variasi Interaksi

 Peserta didik bekerja atau belajar secaraa bebas tanpa

campur taangan dari guru.

 Peserta didik mendengarkan dengan pasif, situasi

didominasi oleh guru, di mana guru berbicara kepada anak

didik.

Tujun variasi mengajar terutama ditujukan terhadap perhatian peserta

didik, motivasi dan belajar peserta didik. Tujuan mengadakan variasi dimaksud

adalah:

a) Meningkatkan dan memelihara perhatian siswa terhadap relevansi

proses belajar mengajar.

b) Memberikan kesempatan kemungkinan berfungsnya motivasi

c) Membentuk sikap positif terhadap guru dan sekolah

d) Memberikan kemungkinan pilihan dan fasilitas belajar individual

e) Mendorong anak didik untuk belajar.25

d. Keluwesan

Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat

mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik serta menciptakan

25Syaiful bahri Djamarah,Azwan Zain,Strategi Belajar Mengajar,(jakarta, Rineka Cipta,
2014)h:172
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iklim belajar mengajar yang efektif. Keluwesan pengajaran dapat mencegah

munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak

mengerjakan tugasdan sebagainya.

e. Penekanan Hal yang Positif

Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan

pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang

negatif. Penekanan pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang dilakukan guru

terhadap tingkah laku peserta didik yang positif daripada megomeli tingkah laku

yang negatif, penekanan tersebut dapat dilakukan dengan memberikan penguatan

yang positif dan kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat

mengganggu jalanya proses belajar mengajar.

f. Penanaman Kedisiplinan

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik dapat

mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya menjadi

teladanmengendalikan diri dan melaksanakan tanggung jawab , jadi guru harus

disiplin dalamsegala hal bila ingin peserta didiknya ikut berdisiplin dalam segala

hal.26

Kedisiplinan seorang guru menjadi sebuah tuntutan yang sangat penting

untuk dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan kinerja dan di sisi lain

akan memberikan teladan bagi siswa bahwa disiplin sangat penting bagi siapa pun

apabilaingin sukses.dalam upaya penegakan kedisiplinan disekolah, sebelum

26Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung,h Alfabeta,2015)h.27
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diterapkan kepada peserta didik, disiplin itu harus terlebih dahulu dicontohkan

dari para guru. Beberapa macam disiplin yang harus diperhatikn seorang guru

antara lain sebagai berikut:

a) Disiplin Waktu

b) Disiplin menegakkan aturan

c) Disiplin sikap

d) Disiplin dalam beribadah.27

Gambar 1.1 Prinsip-prinsip Manajemen kelas

Tugas utama guru adalah menciptakan kondisi dan suasana yang kondusif

dikelas agar peserta didik termotivasi  untuk belajar dengan optimal. Guru

bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya Allah SWT

menjelaskan

27Haryono, 101 Jurus Jitu Menjadi Guru Hebat,(Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2017)h.208
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Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(QS. An.Nisa:58)28

Guru adalah orangyang betanggung jawab mencerdaskan kehidupan

peserta didik, pribadi susila yang cakap adalah yang  diharapkan ada pada diri

setiap peserta didik. Tidak ada seorang guru yang mengharapkan peserta didiknya

menjadi sampah masyarakat. Guru adalah orang yang memberikan ilmu

pengetahuan kepada anak didik.

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melakukaan

pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal,

tetapi juga bias dimasjid, mushola, dan dirumah. Menurut Drs. NA. Ametembun

bahwa guru adalah semua orang yang berwenag dan bertangggung jawab terhadap

pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasik, baik disekolah

maupun diluar sekolah.29

Dalam usaha guru mendidik dan mengajar anak dalam kelas guru harus

sanggup menunjukkan kewibawaan atau otoritasnya, artinya ia harus mampu

28Ramayulis,Ilmu Pendidikan Islam,(Jakarta, Kalam Mulia,2002),h:107
29 Syaiful Bahri Djamarah,Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif,(Jakarta,

PT.RINEKA CIPTA,2014)h:26
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mengendalikan,mengatur, dan mengontrol kelakuan anak. Dalam pendidikan

kewibawaan merupukan syarat mutlak. Mendidik ialah membimbing anak dalam

perkembangan kearah tujuan pendidikan, bimbingan atau pendidikan hanya

mungkin bila ada kepatuhan dari pihak anak dan kepatuhan diperoleh bila

pendidik mempunyai kewibawaan.30

Dalam hal ini tugas pokok pengajar adalah menyediakan iklim yang

kondusif, menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan dialog secara

kritis multiarah, terutama antara sesama siswa, dan tentu saja antarsiswa dengan

guru. Tugas guru dalam proses semacan ini lebih menjadi mitra aktif yang

bertanya, merangsang pemikiran, memotivasi siswa, menciptakan persoalan yang

mengandung berbagai alternative jawaban, membiarkan dan mendorong murid

menguraikan ide-idenya, memaparkan konsep yang diyakininya, kemudian pada

akhirnya secara kritis menguji konsep murid.

Berbagai perkembangan kehidupan yang sangat pesat  dengan tantangan

yang semakin kompleks telah menuntut agar guru selalu bersifat professional,

guru harus memiliki kompetensi tertentu dengan kualifikasi akademik yang layak.

Kompetensi dalam hal ini dimaksudkan sebagai seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.31

30Nasution,Sosiologi Pendidikan,(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2011)h:92
31Suyono,Harianto,Belajar dan Pembelajaran,(Bandung, PT Remaja Rosdakarya,2012)h:
185
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Profil guru yang ideal adalah sosok yang mengabdikan diri berdasarkan

panggilan jiwa, panggilan hati nurani, bukan karena tuntutan uang belaka,yang

membatasi tugas dan tanggung jawabya sebatas dinding sekolah. Tetapi jangan

hanya menuntut pengabdian guru, kesejahteraan juga patut ditingkatkan.Guru

yang ideal selalu ingin bersama anak didiknya didalam maupun diluar sekolah.

Guru dengan kemuliaanya dalam menjalankan tugas, tidak  mengenal lelah, hujan

dan panas bukan rintangan bagi guru yang penuh dedikasi dan loyalitas untuk

turun kesekolah agar dapat memenuhi tugasnya. Posisi guru dan anak didik boleh

berbeda, tetapi keduanya tetap seiringan dan setujuan.Seiring dengan artian

kesamaan langkah dalam mencapai tujuan bersama. Anak didik berusaha

mencapai cita-citanya dan guru ikhlas mengantar dan membimbing anak

didiknya.32

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa

saja yang telah menerjunkan diiri menjadi guru. Semua peranan yang dharapkan

dari guru adalah:

a) Korektor

Sebagai korektor guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan

mana nilai yang buruk.Kedua nilai yang berbeda ini harus benar-benar difahami

dalam kehidupan di masyarakat.Kedua nilai ini mungkin sudah dimiliki moleh

anak didik dan mungkin pula telah mempengaruhi sebelum anak didik masuk

32Syaiful Bahri Djamarah,Guru dan Anak didik dalam Interaksi Edukatif(Jakarta, PT
Rineka Cipta, 2014) h. 34
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sekolah. Latar belakang anak didik berbeda-beda sesuai dengan sosiokultural

masyarakat di mana anak didik tinggal akan mewarnai kehidupanya. Semua nilai

yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan

dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru mengabaikannya maka guru telah

mengabaikan perananya sebagai seorang korektor, yang menilai dan mengoreksi

semua sikap,tingkah laku, dan perbuatan anak didik. Koreksi yang harus guru

lakukan terhadapsikap dan sifat anak didik tidak hanya di sekolah, tetapi

diluarpun harus dilakukan.33

b) Inspirator

Sebagai inspirator,guruharus dapat memberikan ilham yang baik bagi

kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik.

Guru harus dapat memberikan petunjuk(ilham) sebagaimana cara belajar, yang

baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari teori-teori belajar, dari

pengalaman pun bias dijadikan petunjuk sebagai cara belajar yang baik.

c) Informator

Sebagai informatory, guru harus dapat  memberikan informasi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan pelajaran

untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum. Informasi

yang baik dan efektif  diperlukan dari guru. Kesalahan informasi dalah racun bagi

anak-anak. Untuk menjadi informatory yang baik dan efektif,penguasaan masalah

33Ibid.,h:35
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sebagai kuncinya, ditopang dengan penguasaan bahan yang akan diberikan kepada

anak didik. Informatory yang baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan anak

didik dan mengabdi untuk anak didik.

d) Organisator

Sebagai organisator, adalah sisi lain darimperanan yang diperlukan dari

guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik,

menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan

sebagainya.Semuanya diorganisasikan, sehingga dapat mencapai efektivitas dan

efesien dalam belajar pada anak didik.34

e) Motivator

Sebagai motivator, guru hendaknya mendorong anak didik agar bergairah

dan aktif belajar.Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis

motif-motif yang melatarbelakangi anak didik melas belajar dan menurun

prestasinya di sekolah.Setiap saat guru harus bertindak sebagai motivator, karena

didalam interaktif edukatif tidak mustahil diantara anak didikyang malas belajar

dan sebagainya.

Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan

anak didik. Penganekaragaman cara belajar memberikan penguatan dan

sebagainya, juga dapat memberikan motivasi pada anak didik untuk lebih

bergairah dalm belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat penting dalam

34Ibid.,h:35
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interaksi edukatif,karena menyangkut esensi pekerjaan mendidik yang

membutuhkan kemahiran social, menyangkut performance dalam personalisasi

dan sosialisasi diri.

f) Inisiator

Dalam perananya sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-

ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi edukatif yang

ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam ilmu pendidikan. Kompetensi guru harus diperbaiki,

keterampilan penggunaaan media pendidikan dan pengajaran harus diperbarui

sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi abad ini. Guru harus

menjadikan dunia pendidikan, khususnya interaksi edukatif agar lebih baik dari

dulu.35

g) Fasilitator

Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitator yang

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik.Lingkungan belajar yang

mungkin menyenangkan, suasana runga kelas yang pengap, meja dan kursi yang

berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak didik malas

belajar.Oleh karena itu, menjadi tugas guru bagaimana menyediakan fasiliatas

sehingga tercipta lingkungan belajar yang menyenangkan anak didik.36

35Ibid.,h:36
36Ibid.,h:36
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h) Pembimbing

Peranan guru yang tidak kalah penting dari semua peran yang telah

disebutkan, adalah sebagai pembimbing.Peranan ini harus lebih dipentingkan,

karena kehadiran guru disekolah adalah membimbing anak didik menjadi manusia

dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan, anak didik akan mengalami

kesulitan dalam mengahadapi perkembangan dirinya. Kekurang mampuan anak

didik menyebabkan lebih banyak tergantung pada bantuan guru.Tetapi semakin

dewasa, ketergantungan anak didik semakin berkurang.Bagaimanapun juga

bimbingan dari guru sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri

sendiri.37

i) Demonstrator

Dalam interaksi edukatif, tidak semua bahan pelajaran dapat anak didik

pahami.Apalagi anak didik yang memiliki inteligensi yang sedang.Untuk bahan

pelajaran yang sukar dipahami anak didik. Guru harus berusaha dengan

membantunya, dengan cara memperagakan apa yang diajaarkan secara praktis,

sehingga apa yang guru inginkan sejalan dengan pemahaman anak didik. Tidak

terjadi kesalahan pengertian antara guru dan anak didik.Tujuan pengajaran pun

dapat tercapai dengan efektif dan efesien.

j) Pengelola kelas

37Ibid.,h:37
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Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan

baik, karena kelas adalah tempatberhimpun semua anak didik dan guru dalam

rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola dengan baik

akan menunjang berjalannya interaksi edukatif. Sebaaliknya, kelas yang tidak

dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Hal ini akan

menghambat jalannya proses interaksi. Kelas yang terlalun padat dengan anak

didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan, lebih banyak tidak

menguntungkan bagi terlaksananya interaksi edukatif  yang optimal. Hal ini tidak

sejalan dengan tujuan umum dari pengelolaan kelas, yaitu menyediakan dan

menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar mengajar

agar mencapai hasil yang  optimal.

k) Mediator

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman

yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik

media nonmaterial maupun materiil. Madeia berfungsi sebagai alat komunikasi

guna mengefektifkan proses interaksi edukatif. Keterampilan menggunakan

semua media itu diharapkan dari guru yang sesuai dengan pencapaian tujuan

pengajaran. Sebagai mediator, gurur dapat diartikan sebagai penengah dalam

proses belajar anak didik dalam diskusi.38

l) Supervisor

38Ibid.,h:37
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Sebagai supervosir, guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan

menilai secarakrits terhapat proses pengajaran. Tehnik-tehnik supervise harus

guru kuasai dengan baik agar dapat melakukanperbaikan terhadapsituasi belajaar

mengaajar menjadi lebih baik. Untuk  kelebihan yang dimiliki supervivor bukan

hanya karena posisi atau kedudukan tang ditempatinya, akan tetapi jugaa karena

pengalamanya, pendidikanya, kecapakanya, atau keterampilan-keterampilan yang

dimiliknya, atau karena sifat-sifat kepribadian yang menonjol daripada orang-

orang yang disupervisinya. Dengan semua kelebihan yang dimilik ia dapat

melihat, atau menilaim atau mengadakan pengawasan terhadap orang atau sesuatu

yag disupevisi.

m) Evaluator

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi evaluator yang baik dan

jujur, degan memberikan penilaian yang menyentuh  aspek ekstrinsik dan

instrinsik. Penilaian terhadap asper instrinsik lebih menyentuh pada aspek

kepribadian anak didik, yakni aspek nilai(value). Berdasarkan hal ini, guru harus

bias memberikan penilaian dimensi yang luas. Penilaian terhadap kepribadian

anak didik tentu lebih diutamakan daripadapenilaian terhadap jawabaan aank

didik ketika diberikan tes. Sebagai evaluataor, guru tidak hanya menilai

produk(hasil pengajaran), tatepi juga menilai proses(jalanya pengajaran). Dan
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kedua kegiatan ini akan mendaoatkan umpan balik (feedback) tentang pelakanaan

interaksi edukatif yang telah dilakukan.39

Oleh karena itu, setiap calon guru dan guru professional sangat diharapkan

memahami karakteristik(cirri khas) kepribadian dirinya yang diperlukan sebagai

panutan para siswanya. Secara konstitusional, guru pada setiap jenjang pendidikan

formal wajib memiliki satuan kualifikasi (keahlian yang diperlukan) dan

sertifikasi yang dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditsi.

Untuk itu diperlukan pengaturan kelas yang memadai dengan

memperhatikan:

1) Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran merupakan titik tolak keberhasilan dalam belajar

dan pembelajaaran semakin jelas rumusan masalah dan tujuan

pembelajaran maka akan semakin mudah juga rencana dan kegiatan

dalam merencanakan dan merumuskan tujuan khusus dari

pembelajaran.

2) Waktu

Waktu yang tersedia dalam jadwal setiap mata pelajaran, kegiatan

semester, serta kegiatan tahunan sangat terbatas. Untuk itu, diperlukan

manajemen waktu yang tepat. Melalui manajemen waktu diharapkan

peserta didik maampu melaksanakan berbagai kegiatan secara efektif

dan efesien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan.

39Ibid.,h:38



41

3) Pengaturan ruang belajar merupakan hal yang angat penting karena

berkenaan dengan menciptakan suasana pembelajaran yang

menyenangkan dan menggairahkan. Pengaturan ruangan belajar harus

mempertimbangkan aspekm keleluasan peserta didik untuk belajar

dimana guru akan muah untuik mengawasinya. Dalam pengaturan

ruang belajar, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Ukuran dan bentuk kelas

b. Bentuk serta ukuran bangku dan meja yang akan digunakan

oleh peserta didik

c. Jumlah peserta didik dalam kelas

d. Klarifikasi peserta didik dalam kelompok

e. Pengaturan peserta didik dalam belajar

4) Pengelompokkan peserta didik

Kegiaatan belajar perlu disesuaikan dengan minat dan kebutuhan

peserta didik. Ada peserta didik yang dapat belajar sendiri dan ada pula

peserta didik yang dapat belajar dengan kelompok. Pengelompokkan

peserta didik mempunyai arti yang angat penting. Pengelompokkan itu

bisa berdasarkan pendekatan yang sederhana, misalnya

pengelompokkan peserta didik berdasarkan kesenangan kawan,

pengelompokkan peserta didik menurut kemampuaan yang dimiliki,

pengelompkkkan peserta didik menurut bakat dan minat.40

40Euis Karwati,Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas(Bandung, Alfabeta,2015) h: 51
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C. Formasi Tempat Duduk Peserta Didik

Cara guru dalam  mengatur tempat duduk dan posisi duduk anak

memainkan peran penting dalam membangun belajar yang efektif. Oleh  karena

itu, guru perlu mmerhatikan penataan kursi didalam kelas. Guru harus mampu

mengatur meja dan kursi sedemikian rupa sehingga memudahkanguru berinteraksi

dan mengamati peserta didik saat belajar dan memberi kenyamanan kepada siswa

didalam kelas.

Setiap seminggu sekali ata sebulan sekali, guru-guru disekolah sebaiknya

melakukan rotasi tempat duduk peserta didik. Tujuanya agar terjadi penyegaran

penghuni kelas. Paling tidak rotasiitu bisa memisahkan untuk sementara waktu.

a) Formasi huruf U

Gambar 1.2 Formasi U

Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Para peserta didik

dapat melihat guru dan melihat media visual dengan mudahdan mereka dapat

saling berhadapan langsung dengan yang lain. Susunan ideal untuk membagi
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bahan pelajaran kepada peserta didik secara tepat karena guru dapat masuk ke

huruf U dan berjalan keberbagai arah dengan seperangkat materi.

b) Formasi Corak Tim

Gambar 1.3 Formasi Corak Tim

Pengelompokkan meja-meja setangah lingkaran atau oblong diruang kelas

agar memungkinkan guru untuk melakukan interaaksi tim. Jika guru

melakukanya, beberapa peserta didik harus memutarkursu mereka melingkar

menhadap kedepan ruang kelas untk melihat guru atau papan tulis.

c) Meja Konferensi

Gambar 1.4 Formasi Meja Konferensi
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Ini terbaik jika meja relatif persegi panjang. Susunan ini mengurangi

pentingnya pengajar danmenambahkan pentingnya peserta didik. Susunan ini

dapat membentuk perasaaan formal jika pengajar ada pada ujung meja.

d) Susunan Chevroun

Sebuah susunan ruang kelas tradiional tidak melakukan belajar aktif. Jika

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

oblong. Barangkali perlu menyusun peserta didik dalam bentuk ruang kelas.

Susunan V mengurangi jarak antara para peserta pandangan lebih baik dan lebih

memungkinkan untuk melihat peserta didik lain dari pada baris lurus.

Gambar 1.5 formasi meja Chevroun

e) Kelas Tradisional

Gambar 1.6 formasi meja tradisional
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Jikatidak ada cara untuk membuat lingkaran dari baris lurus yang  berupa

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

untuk memungkinkan pengguanaan teman belajar.


