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LANDASAN TEORI 

 

 

A. Manajeman Kelas 

1. Pengertian Manajeman Kelas 

Secara sistematis kata manajeman yang umum digunakan saat ini 

berasal dari kata kerja “to manage” yang berarti mengurus, mengatur, 

mengendalikan, menangani, mengelola, menyelenggarakan, menjalankan, 

melaksanakan dan memimpin.1 Manajeman berasal dari bahasa latin, yaitu dari 

asal manus yang berarti tanggan dan agere yang berarti melakukan. Kata-kata 

kerja itu di gabungkan menjadi kata kerja managere yang artinya menangani. 

Managere di terjemahkan kedalam bahasa inggris dalam bentuk kata kerja to 

manage, dengan kata benda management dan manager untuk orang yang 

melakukan kegiatan manajeman. Akhirnya management diterjemahkan 

kedalam bahasa indonesia menjadi manajeman atau pengelola.2 

Dengan demikian manajeman merupakan kemampuan dan keterampilan 

khusus yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik 

secara perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi secara produktif, efektif dan efisien.  

                                                           
1
 Ara Hidayat dan Imam Makhali, Pengelolaan Pendidikan Konsep Prinsip dan Aplikasi 

Dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah, (Bandung: PT Pusaha Educa, 2010), h. 1 
2
 Husain Usman, Manajemen Teori Praktek dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2008), h. 4 
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Manajeman kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar.3 

Sedangkan pengertian kelas, dalam kamus besar bahasa indonesia kelas 

didefinisikan sebagai ruang tempat belajar disekolah. Oleh Hornby 

mendefinisikan kelas merupakan sekelompok siswa yang belajar bersama atau 

suatu wahana ketika kelompok itu menjalani proses pembelajaran pada tempat 

dan waktu yang diformat secara format.4 

Cooper,J.M., dalam bukunya Classroom Teaching Sklills(dalam 

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi) mengutip manajeman kelas merupakan 

seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan 

organisasi kelas yang efektif. Dalam kaitan ini tugas guru adalah menciptakan 

dan memelihara ketertiban suasana kelas.5 Sedangkan menurut Alam S bahwa 

manajeman kelas adalah rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan 

mempertahankan organisasi kelas yang efektif yaitu meliputi: Pengaturan 

waktu, pengaturan ruangan (fasilitas), dan pengelompokan siswa  dalam 

belajar.6 

                                                           
3
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 

97 
4
 Sudarwan Danim dan Yunan Danim, Administrasi Sekolah Dan Manajeman Kelas, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 98 
5
 Mulyadi, Classroom Managemant, (UIN Malang, Aditia Media, 2009), h. 3 

6
 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Ade Rukmana dan 

Asef Suryana, Manajeman Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 107 
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Dari pengertian manajeman dan kelas dapat diambil kesimpulan bahwa 

manajeman kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan 

suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi 

siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Atau dapat 

dikatakan bahwa manajeman kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur 

kegiatan pembelajaran secara sistematis.  

2. Tujuan Manajeman Kelas 

Keberhasilan sebuah kegiatan dapat dilihat dari hasil yang dicapainya. 

Tujuan adalah titik akhir dari sebuah kegiatan, dan dari tujuan itu juga sebagai 

pangkal tolak pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Keberasilan sebuah tujuan 

dapat dilihat dari efektifitas dalam pencapaian tujuan itu serta tingkat efesiensi 

dari penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki. Manajeman kelas pada 

umumnya bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian tujuan 

pembelajaran. 

Tujuan manajeman kelas menurut Dirjen PUOD dan Dirjen Dikdasmen 

adalah sebagai berikut: 

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

maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi pembelajaran 

c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabotan belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan 

sosial, emosional dan intelektual siswa di dalam kelas. 
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d. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya serta sifat-sifat individualnya.7 

 

Secara umum, manajeman kelas bertujuan untuk menciptakan suasana 

kelas yang nyaman untuk tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

Dengan demikian, diharapkan proses tersebut akan dapat berjalan dengan 

efektif dan terarah, sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi 

terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas. Karena keberhasilan 

sebuah kegiatan dapat dilihat dari hasil yang dicapainya. Tujuan merupakan 

titik akhir dari sebuah kegiatan dan dari tujuan itu juga sebagai pangkal tolak 

pelaksanaan kegiatan selanjutnya.  

Ketercapaian tujuan manajeman kelas seperti di kemukakan oleh A.C 

Wragg dapat di deteksi atau dilihat dari: 

1). Anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap prilaku yang sopan 

dan penuh perhatian dari orang dewasa. Artinya, bahwa prilaku yang 

diperlihatkan siswa seberapa tinggi, seberapa baik dan seberapa besar 

terhadap pola prilaku yang diperlihatkan guru kepadanya didalam kelas. 

2). Mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan 

tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuanya. Prilaku yang diperlihatkan 

guru berupa kinerja dan pola prilaku orang dewasa dalam nilai dan norma 

balikannya akan berupa peniruan dan percontohan oleh siswa baik atau 

buruknya amat tergantung kepada bagaimana prilaku itu diperankan.8
  

 

Apabila tujuan dari manajeman kelas sudah tercapai, maka ada dua 

kemungkinan yang akan dialami oleh siswa sebagai indikator keberhasilan dari 

proses manajeman tersebut. Pertama, sebuah manajeman kelas dapat dikatakan 

berhasil apabila setiap siswa mampu untuk terus belajar dan bekerja, siswa 

                                                           
7
 Mulyadi, Op, Cit., h. 5 

8
 Ade Rukmana dan Asef Suryana, Op, Cit., h. 111 
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tidak mudah menyerah dan fasif manakala mereka merasa tidak tahu atau 

kurang memahami tugas yang harus dikerjakan. Setidaknya, siswa masih 

menunjukan semangat dan gairahnya untuk terus mencoba dan belajar, meski 

mereka menghadapi hambatan dan problem yang sulit dikerjakan. Kedua, 

sebuah manajeman kelas juga dapat dikatakan berhasil apabila setiap siswa 

mampu untuk terus melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu 

dengan percuma. Artinya, setiap siswa akan bekerja secepatnya supaya ia 

segera dapat menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.9 

3. Fungsi Manajeman Kelas 

Fungsi dari manajeman kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan 

fungsi manajeman yang di aplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk 

mendukung tujuan belajar yang hendak dicapainya. Sesuai dengan fungsi 

manajeman untuk pengelolaan kelas yang efektif disyaratkan adanya 

kepemimpinan aktif yang mampu menciptakan iklim yang memberi atau 

menekankan adanya harapan untuk keberhasilan dan suasana tertib melalui 

proses perencanaan, pengorganisasian (pengaturan), dan pengawasan yang 

dilakukan oleh guru, baik individu maupun dengan melalui orang lain untuk 

mencapai pembelajaran dengan cara memanfaatkan segala sumber daya secara 

optimal.10 

                                                           
9
 Salman Rusydie, frinsif-frinsif Manajeman Kelas, ( Jogjakarta : Diva Pres, 2011), h. 32 

10
 Sudarwan danim, Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalme Tenaga 

Kependidikan, (Pustaka Setia, cet, 1, 2002), h. 173 
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Fungsi dari manajeman kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan 

fungsi-fungsi manajeman yang diaplikasikan didalam kelas oleh guru untuk 

mendukung tujuan belajar yang hendak dicapainya. Dalam pelaksanaanya 

fungsi-fungsi manajeman tersebut harus diserahkan dengan dasar filosofis dari 

pendidikan (belajar, mengajar) di dalam kelas. Fungsi- fungsi manajerial yang 

dilakukan oleh guru itu meliputi: 

a. Fungsi Perencanaan Kelas 

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai atau 

diraih dimasa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu proses 

memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan dan tindakan 

sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode / teknik yang cepat. 

Perencanaan kelas sangat penting bagi guru karena berfungsi sebagai 

berikut: 

1) Menjelaskan dan merinci tujuan yang inggin dicapai 

2) Menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat 

tercapai dengan efektif 

3) Memberikan tanggung jawab secara individual kepada peserta 

didik yang ada dikelas 

4) Memperhatikan serta memonitori berbagai aktivitas yang ada 

dikelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Fungsi pengorganisasikan kelas  

Setelah mendapatkan kepastian tentang arah, tujuan, tindakan, sumber 

daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan, lebih 

lanjut lagu guru melakukan upaya pengorganisasian agar rencana tersebut 

dapat berlangsung dengan sukses. Dalam kaitannya dengan kelas, 

mengorganisasikan berati: 

1) Menentukan sumber daya dan keingginan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi 

2) Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi 

orang yang mapu membawa organisasi pada tujuan 

3) Menugaskan seseorang untuk kelompok orang dalam suatu 

tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu. 

4) Mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan 

keleluwasan melaksanakan tugas.  

c. Fungsi kepemimpinan kelas 

Kepemimpinan efektif diruang kelas merupakan bagian dari tanggung 

jawab guru didalam kelas, dalam hal ini guru memimpin, mengarahkan, 
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memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan 

proses belajar dan pembelajaran yang efektif  sesuai dengan fungsi dan 

tujuan pembelajaran. Selain itu, guru harus mampu memberikan 

keteladanan yang baik bagi peserta didik sehingga peserta didik akan 

mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Dalam kepemimpinan, guru 

perlu menjaga wibawa dan kreadibilitas, dengan tanpa mengabaikan 

kemampuan fleksibilitas dan adaftif dengan kebutuhan peserta didik. 

d. Fungsi Pengendalian Kelas 

Mengendalikan kelas bukan merupakan perkara mudah, karena didalam 

kelas terdapat berbagai macam peserta didik yang memiliki karakteristik 

yang berbeda. Kegiatan didalam memonitori, dicatat, dan kemudian 

dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang serta dapat direnungkan 

kira-kira apa yang kita perbaiki, pengendalian merupakan proses untuk 

memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang 

direncanakan.11 

  

 Dengan demikian fungsi manajeman kelas sebenarnya merupakan 

penerapan fungsi-fungsi manajeman yang diaplikasikan didalam kelas 

oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran yang hendak 

dicapainya. Dalam pelaksanaanya fungsi-fungsi manajeman tersebut 

harus disesuiakan dengan dasar fungsi manajeman saling berkaitan satu 

dengan yang lain. Perencanaan mempengaruhi pengorganisasian, dan 

pengorganisasian mempengaruhi pengawasan. 

4. Prinsif – prinsif manajeman kelas 

Sebagai upaya memperkecil masalah dalam pengelompokan kelas, 

sebagai prasyarat upaya memperkecil satu model pembelajaran yang efektif 

                                                           
11

Ibid., h. 176 
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dan efisien, beberapa prinsip pengelolaan kelas yang dapat dipergunakan 

sebagai berikut.12 

Djamarah, menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah atau 

gangguan dalam pengelolaan kelas dapat dipergunakan. Prinsif-prinsip 

pengelolaan kelas yang dikemukakan oleh Djamarah adalah sebagai berikut: 

a. Hangat dan antusias 

Hangat dan antusias guru diperlukan dalam proses belajar mengajar 

siswa. Guru-guru yang hangat dengan anak didik selalu menunjukan 

antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam 

mengimplemantasikan pengelolaan kelas. 

b. Tantangan  

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

menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga 

menguranggi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. 

Tambah lagi, akan dapat menarik perhatian anak didik dan dapat 

mengendalikan gairah belajar siswa. 

c. Bervariasi  

Penggunaan alat atau media, atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola 

interaksi antara guru dan siswa akan menguranggi munculnya gangguan, 

meningkatkan perhatian anak didik. Apa lagi bila penggunaanya 

bervariasi sesuai dengan kebutuhan sesaat. Kevariasian dalam 

penggunaan apa yang disebutkan diatas merupakan kunci untuk 

tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. 

d. Keluwesan  

Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat 

mencegah kemungkinan munculnya ganguan siswa serta menciptakan 

iklim belajar mengajar yang efektif. Keluwesan pengajaran dapat 

mencegah munculnya gangguan seperti keributan anak didik, tidak ada 

perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya.  

e. Penekanan pada hal-hal yang positif 

Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan 

pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa 

pada hal-hal yang negatif. Penekanan pada hal yang yang positif, yaitu 

penekanan yang dilakukan guru terhadap tingkah laku negatif. Penekanan 

tersebut dapat dilakukan dengan pemberian penguatan yang positif, dan 

                                                           
12

 Syaiful Bahri Dzamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif, (PT Rineka 

Cipta: Jakarta, 2010), h. 148 
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kesadaran guru untuk menghindari kesalahan yang dapat mengganggu 

jalannya proses belajar mengajar. 

f. Penanaman disiplin diri 

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan 

disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong siswa 

untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri hendaknya 

menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung 

jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila inggin siswanya ikut 

berdisiplin dalam segala hal.13 

  

 Demikianlah beberapa prinsif dasar dalam manajeman kelas. Tanpa 

memahami prinsip-prinsip tersebut, maka berbagai upaya untuk dapat 

mengelola kelas dengan baik mungkin tidak dapat berjalan sebagaimana 

yang diharapkan.  

5. Aspek- aspek manajeman kelas 

 

Manajeman kelas harus dilakukan oleh guru guna memberikan 

dukungan terhadap keberhasilan belajar anak. Keberhasilan dalam 

pembelajaran akan ditentukan oleh seberapa mampu guru dalam memfasilitasi 

anak degan kegiatan manajerial terhadap kelas, keberhasilan dalam memanage 

kelas yang dilakukan guru harus melihat melihat beberapa aspek dalam kelas. 

aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajeman kelas yang baik 

adalah meliputi sipat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan 

efektif dan kreatif.  

                                                           
13

 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta:, 

2010), h. 185 
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Adapun secara lebih terperinci kegiatan-kegiatan yang perlu 

dilaksanakan guru dalam manajeman kelas sebagai aspek-aspek manajeman 

kelas yang tertuang dalam petunjuk pengelolaan kelas adalah: 

a). Mengecek kehadiran siswa 

Siswa dilihat keberadaanya satu persatu terutama diarahkan untuk 

melihat kesiapannya dalam mengikuti proses belajar mengajar, 

kesiapan secara fisik terutama mental karena dengan perhatian dari 

awal akan memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat 

mengikuti kegiatan dalam kelas dengan baik. 

b). Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa 

Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang sudah 

diberikan hendaknya dengan cepat dikumpulkan dan diberikan 

komentar singkat sehingga rasa penghargaan yang tinggi dapat 

memberikan motivasi atas kerja yang sudah dilakukan.   

c). Pendistribusian bahan dan alat  

 Apabila ada alat dan bahan belajar yang harus didistribusikan maka 

secara adil dan proporsional setiap siswa memperoleh kesempatan 

untuk melakukan praktik atau menggunakan alat dan bahan dalam 

proses belajarnya.  

d). Mengumpulkan informasi dari siswa 

Banyak informasi yang berguna bagi guru dan siswa itu sendiri yang 

dapat diperoleh dari siswa baik yang berupa informasi tenang pribadi 

siswa maupun berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan siswa yang harus 

dan sudah dikerjakan. 

e). Mencatat data 

Data-data siswa baik secara perorangan maupun kelompok yang 

menyangkut individu maupun pekerjaan sangat penting untuk dicatat 

karena akan mendukung guru dalam memberikan evaluasi akhit 

terhadap pencapaian hasil pekerjaan siswa. 

f). Pemeliharaan arsip 

Arsip-arsip tentang kegiatan dalam kelas disimpan dan ditata dengan 

rapih dan dipelihara sebagai tanggung jawab bersama sehingga dapat 

memberikan informasi baik bagi guru maupun bagi siswa. 

g). Menyampaikan materi pelajaran 

Tugas utama guru adalah memberikan informasi tentang bahan belajar 

yang harus dilakukan siswa dengan teratur dan dapat menggunakan 

berbagai media dan informasi yang ada didalam kelas. 

h). Memberikan tugas/ Pr 
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Penugasan adalah proses memberikan tanggung jawab kepada siswa 

untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan dapat mengevaluasi 

kemampuan seara mandiri.14 

 

6. Komponen – Komponen Keterampilan Manajeman Kelas 

 

Bila kelas dipahami secara sederhana sebagai kelompok orang yang 

belajar bersama, yang mendapatkan pengajaran dari guru, maka didalamnya 

terdapat orang-orang yang melakukan kegiatan belajar dengan karakteristik 

masing-masing yang unik. Maka dari itu seorang guru harus memiliki 

keterampilan dalam manajeman kelas.  

Adapun komponen-komponen keterampilan manajeman kelas dibagi 

menjadi dua bagian yaitu: keterampilan yang berhubungan dengan 

penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat 

preventif) dan keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan 

kondisi belajar yang optimal. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut:  

a. Menunjukan sikap tanggap 

Guru memperlihatkan sikap positif terhadap setiap perilaku yang 

muncul dari peserta didik dan memberikan berbagai tanggapan secara 

proporsional terhadap prilaku tersebut, dengan maksud tidak 

menyudutkan kondisi peserta didik, perasaan tertekan dan 

memunculkan prilaku susulan yang kurang baik. 

b. Membagi perhatian 

Kelas diisi dengan peserta didik yang bervariasi, akan tetapi sejumlah 

peserta didik memiliki keterbatasan tertentu yang membutuhkan 

perhatian khusus dari guru. Namun, demikian perhatian guru tidak 

hanya berfokus pada satu peserta didik atau satu kelompok tertentu 

saja yang dapat menimbulkan kecemburuan, perhatian guru harus 

berbagi dengan merata kepada setiap peserta didik yang ada dalam 

kelas.  

c. Memusatkan perhatian kelompok 

                                                           
14

 Ade Rukmana dan Asef Suryana, Op, Cit., h. 109 
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Munculnya kelompok informal dikelas, atau mengelompokan siswa 

dalam belajar disengaja oleh guru dalam kepentingan pembelajarannya 

membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan 

perilakunya, terutama ketika kelompok perhatiannya harus berpusat 

pada tugas yang harus diselesaikan. Dalam memulai proses belajar 

mengajar guru memusatkan pada perhatian kelompok terhadap suatu 

tugas dengan memberi beberapa tanda, misalnya menciptakan atau 

membuat situasi tenang sebelum memperkenalkan objek, pertanyaan, 

atau topik, dengan memilih anak didik secara random untuk 

meresonya. Guru meminta pertanggung jawaban anak didik atas 

kegiatan dan keterlibatannya dalam suatu kegiatan. setiap anak didik 

sebagai angota kelompok harus bertanggung jawab terhadap kegiatan 

sendiri, maupun kegiatan kelompoknya. Misalnya, dengan meminta 

kepada anak didik untuk memperagakan, melaporkan hasil dan 

memberikan tanggapan.  

d. Memberikan petunjuk dengan jelas 

Untuk  mengarahkan kelompok kedalam pusat perhatian seperti 

dijelaskan sebelumnya, serta untuk memudahkan peserta didik untuk 

menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, maka tugas guru 

adalah menyampaikan setiap pelaksanaan tugas-tugas tersebut sebagai 

petunjuk pelaksanaan yang harus dilaksanakan peserta didik secara 

bertahap dan jelas.  

e. Menegur  

permasalah bisa terjadi dalam hubungan yang terbangun, baik antara 

peserta didik, maupun antara guru dengan peserta didik. 

f. Memberikan penguatan 

Penguatan merupakan upaya yang diharpkan guru agar prestasi dan 

prilaku yang baik dapat di pertahankan oleh peserta didik atau bahkan 

mungkin ditinggalkan dan dapat ditularkan kepada peserta didik 

lainnya.15
  

 

Adapun keterampilan dalam pengembangan kondisi belajar meliputi: 

 

(1). Modifikasi tingkah laku 

 Modifikasi tingkah laku adalah menyesuaikan bentuk-bentuk tingkah 

laku kedalam tuntunan kegiatan pembelajaran sehingga tidak muncul 

pada peserta didik tentang peniruan prilaku yang kurang baik. 

(2). Pengelolaan kelompok 

 Kelompok belajar dikelas merupakan bagian dari pencapaian tujuan 

pembelajaran dan strategi yang diterapkan oleh guru. 

                                                           
15

 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Op, Cit.,h. 187 
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(3). Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan 

masalah  

Permasalahan memiliki sifat akan selalu ada (perennial) dan 

memberikan efek berkelanjutan (nurturan efek), oleh karena itu, 

permasalahan akan muncul didalam kelas, yang berkaitan dengan 

interaksi dan akan diikuti oleh dampak pengiring yang besar bila 

tidak diselesaikan secepatnya. Guru harus dapat mendeteksi 

permasalahan yang muncul serta secepatnya mampu mengambil 

langkah-langkah penyelesaian, sehingga permasalahan tersebut akan 

cepat diatasi.16 

  

 

B. Efektivitas Pembelajaran Fiqih  

 

1. Pengertian Efektivitas Pembelajaran Fiqih 

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana 

rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin 

efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha 

tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.17 

Pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, 

disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya 

proses belajar pserta didik yang bersifat internal. Dapat dikatakan pembelajaran 

merupakan segala upaya untuk menciptakan kondisi dengan sengaja agar tujuan 

pembelajaran dapat dipermudah (facilitated) pencapaiannya. 

                                                           
16

 Euis Karwati dan Juni Priansa, Op. Cit, h. 32-34 
17

Dunne, Richard. Pembelajaran Efektif (Terjemahan), (Jakarta: Grasindo, 1996) 
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Menurut Miarso pembelajaran yang efektif adalah belajar yang 

bermanfaat dan bertujuan bagi peserta didik, melalui pemakaian prosedur yang 

tepat. Pengertian ini mengandung dua indikator, yaitu terjadinya belajar pada 

peserta didik dan apa yang dilakukan guru. Oleh karena itu, prosedur 

pembelajaran yang dipakai oleh guru dan terbukti peserta didik belajar akan 

dijadikan fokus dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.18 

Jadi, pembelajaran yang efektif adalah suatu pembelajaran yang 

memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, 

menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan. 

Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya 

tujuan pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam 

mengelola suatu situasi.  

Pembelajaran fiqih didefinisikan sebagai salah satu bagian pembelajaran 

pendidikan agama islam yang diarahkan untuk menyiapkan siswa untuk 

mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan hukum islam, yang 

kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya melaui kegiatan bimbingan, 

pengajaran, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan.19 

Suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan itu dapat diselesaikan 

pada waktu yang tepat dan mencapai tujuan yang diinginkan. Efektivitas 

menekankan pada perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. 

                                                           
18

 Bambang Warsito, Teknologi Pembelajaran, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), h. 266 
19

 Depdiknas, Standar Kompetensi Pendidikan untuk Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta, Badan 

Standar Nasional Pendidikan,  2006), h. 47 
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Oleh karena itu, efektivitas pembelajaran sering kali diukur dengan tercapainya 

tujuan pembelajaran, atau dapat pula diartikan sebagai ketepatan dalam 

mengelola suatu situasi.  

Akhirnya, proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan supaya 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi peserta didik untuk berpartisifasi aktif dalam kegiatan belajar. Agar  

proses belajar peserta didik lebih menarik, menantang, menyenangkan dan 

hasilnya bertahan lama dan bermanfaat bagi proses belajar lebih lanjut. 

2. Ciri-ciri pembelajaran yang efektif 

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang 

tepatatau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga berhubungan 

dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, 

kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, serta masalah tingkat 

kepuasan pengguna / client.20 

Secara harfiah efektivitas sama dengan keefektifan. Menurut Kaluge & 

Bert istilah “pembelajaran efektif” tidak lazim digunakan. Yang kerap dipakai 

ialah keefektivan mengajar dan keefektifan pendidikan. Tetapi kefektifan 

pendidikan tidak menunjukan element pendidikan yang dimaksudkan. 

                                                           
20

 M. Richard, Efektifitas  Organisasi, ( Jakarta: Erlangga, (1985), h. 176. 
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Kefektifan pengajaran memberikan tekanan pada pendidikan di level ruang 

kelas, yang terutama dipengaruhi sebagian besar oleh perlakuan guru.21 

Kefektifan berhubungan dengan tujuan atau sasaran yang ditentukan sejak 

awal yang dapat diukur dengan tes prestasi, baik berupa kognitif, afektif 

maupun psikomotor. Faktor- faktor yang mempengaruhi kefektifan 

pembelajaran tidak hanya disebabkan oleh faktor guru dan kurikulum. Banyak 

faktor lain, mulai dari kondisi dikelas sampai aktivitas-aktivitas guru bisa 

mempengaruhi prestasi siswa atau menjelaskan perbedaan prestasi siswa 

termasuk status sosial ekonomi, etnis dan gender. 

Ada beberapa ciri pembelajaran yang efektif, yaitu: a). Peserta didik 

menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya melalui mengobservasi, 

membandingkan, menemukan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan 

serta membentuk konsep dan generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan 

yang ditemukan, b). Guru menyediakan materi sebagai fokus berpikir dan 

berinteraksi dalam pelajaran, c). Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya 

didasarkan pada pengajaran, d). Guru secar aktif telibat dalam pemberian 

arahan dan tuntunan kepada peserta didik dalam menganalisis informasi, e). 

Oreantasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 

keterampilan berfikir, serta guru menggunakan teknik pembelajaran yang 

berpariasi sesuai dengan tujuan dan gaya pembelajaran guru.
22

  

 

Sedangkan menurut Wottuba and Wright menyimpulkan indikator yang 

menunjukan pembelajaran yang efektif, yaitu:  

1) Pengorganisasian materi dengan Baik 

2) Komunikasi secara Efektif 

3)  Penguasaaan dan Antusiasme terhadap materi pelajaran 

4) Sikap Positif Terhadap siswa 

5)  Adil dalam Ujian dan Penilaian 

                                                           
21

 Kaluge dan Bert, Teori dan Praktik Keefektifaan Pendidikan, Kelas, Sekolah dan 

Kebijakan, Surabaya: Unesa University Press, 2005, h. 17 
22

 Bambang Warsito, Op, Cit., h. 289 
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6) Keluwesan dalam Pendekatan Pembelajaran.23 

 

Keefektifan program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a. Berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional yang 

telah ditentukan. 

b. Memberikan layanan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan siswa 

secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan instruksional  

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.24 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, 

maka keefektifan program pembelajaran tidak hanya ditinjau dari segi tingkat 

prestasi belajar siswa, melainkan harus pula ditinjau dari segi proses dan 

sarana penunjang. 

3. Tujuan dan fungsi Pembelajaran Fiqih di MTs 

Tujuan artinya sesuatu yang dituju, yaitu yang inggin dicapai dengan 

suatu kegiatan atau usaha. Dalam tujuan pendidikan dan pembelajaran 

merupakan faktor yang pertama dan utama. Tujuan akan mengarahkan 

pendidikan dan pengajaran kearah yang hendak dituju.  

Mata Pelajaran Fiqih bertujuan: 

a. Mengetahui  dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci 

dan menyeluruh, baik dalil naqli maupun aqli, sebagai pedoman hidup 

bagi kehidupan pribadi dan sosial. 

b. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar, 

sehingga dapat menumbuhkan ketaatan menjalankan hukum islam, 

disiplin dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam kehidupan pribadi 

maupun sosialnya. 

                                                           
23

 Ibid, h. 289 
24

 Agung Wicaksono, Efektivitas Pembelajaran. 2012 
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c. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada Allah 

SWT, sebagai pedoman mencapai kebahagian mencapai kebahagian hidup 

didunia dan diakhirat. 

d. Penanaman kebiasaan melaksanakan hukum islam dikalangan peserta 

didik dengan ikhlas dan prilaku yang sesuai dengan peraturan yang 

berlaku di Madrasah dan masyarakat. 

e. Pengembangan keiimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta akhlak 

mulia peserta didik seoptimal mungkin, melanjutkan yang telah 

ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan keluarga.  

f. Pembangunan mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial 

melalui ibadah dan muamalah.  

g. Pembekalan peserta didik untuk mendalami fiqih/hukum islam pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.25 

 

Pembelajaran fiqih merupakan bagian dari pendidikan agama islam yang 

bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan, melalui 

pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman peserta 

didik dalam aspek hukum baik, baik yang berupa ajaran ibadah maupun 

muamalah sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal 

keimanan, ketaqwaannya kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam 

kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat 

melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Adapung fungsi pembelajaran fiqih adalah sebagai berikut: 

1. Penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah peserta didik kepada 

Allah SWT. Sebagai pedoman mencapai kebahagian hidup di dunia 

dan akhirat. 

2. Pengembangan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta 

akhlak mulia peserta didik seoptimal mungkin. 

3. Penanaman nilai ajaran islam sebagai pedoman mencapai kebahagian 

hidup didunia dan di akhirat. 

                                                           
25

 Departeman Agama RI, Kurikulum Madrasah Tsanawiyah ( Standar Kompetensi, 2005), h. 

46-47 
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4. Pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan 

di hadapinya sehari-hari.  

5. Pembekalan peserta didik untuk mendalami Fiqih / hukum islam pada 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.26  

 

Pembelajaran fiqih diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama 

diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang 

bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk 

menghasilkan manusia yang jujur, saling menghargai, harmonis dan produktif, 

baik personal maupun sosial. 

4. Ruang Lingkup Pembelajaran Fiqih di MTs 

Para ulama fiqih sesuai ruang lingkup bahasan menjadi dua bagian besar 

yaitu: fiqih ibadah dan fiqih muamalah. Dijelaskan bahwa ruang lingkup fiqih 

itu meliputi keserasian, kesalarasan, dan keseimbangan antara: Hubungan 

manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan sesama manusia dan 

hubungan sesama manusia dengan alam dan lingkunganya.27 

Adapun fokus pelajaran fiqih MTs adalah bidang-bidang tersebut. 

a. Fiqih Ibadah 

Norma-norma ajaran agama Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 

tuhannya (vertical) 

b. Fiqih Muamalah 

Norma-norma ajaran agama Allah yang mengatur hubungan manusia dengan 

sesama dan lingkungannya (horizontal) 

. 

Yang pertama (fiqih ibadah ) di bagi menjadi dua, yaitu ibadah mahzhah 

dan ghairu mahzhah. Ibadah mahzhah adalah ajaran agama yang mengatur  

                                                           
26

 http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf diakses tanggal 22 Maret 2016 
27

http://kumpulan makalah artikel skripsi.Blogspot.com/2013/10/fiqh-pengertian ruang 

lingkup.html diakses tanggal 5 April 2016 

http://media.diknas.go.id/media/document/PAI.pdf
http://kumpulan/
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perbuatan-perbuatan manusia yang murni mencerminkan hubungan 

manusia itu dengan Allah. Sedang ibadah ghairu mahzhah adalah ajaran agama 

yang mengatur perbuatan antar manusia itu sendiri.  

Adapun materi pelajaran fiqih khususnya kelas VIII di tingkat MTs 

sebagai berikut: 

a.  Makanan dan minuman yang halal dan haram 

b. Binatang yang halal dan haram 

c. Puasa 

d. Zakat  

e. Haji dan Umrah 

f. Hibah, Hadiah, dan sedekah 

5. Pelaksanaan pembelajaran Fiqih di MTs  

a. Perencanaan  

Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang mempunyai makna 

rancangan. Kata lain yang dekat dengan rencana adalah konsep.28
 

Perencanaan dilakukan untuk mendekatkan kegiatan yang dikerjakan agar 

memenuhi tujuan. Melalui peencanaan, apa yang dikerjakan akan diketahui 

arah atau orientasinya.  

                                                           
28

 Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prasetiyo, Desain Pembelajaran Berbasis Pendidikan 

Karakter, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Medika, 2012), h. 48 
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Dengan demikian, perencanaan sesungguhnya adalah sebuah peta yang 

dimiliki seseorang agar jalan untuk menempuh tujuan yang dikehendaki 

dapat terwujud.  

Menurut kemdikbud, beberapa langkah yang harus dilakukan guru 

dalam mempersiapkan pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Dilaksanakan, diwujudkan dalam 

bentuk indikator.  

2. Merumuskan alat evaluasi/asesmen, baik bentuk, cara, waktu, dan 

model evaluasi yang dilakukan. Evaluasi ini baik berupa formatif 

(evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran) maupun sumatif (evaluasi 

untuk melihat hasil belajar). 

3. Memiliki materi yang esensial untuk dikuasai dan dikembangkan dalam 

strategi pembelajaran. 

4. Berdasarkan karakteristik materi (bahan ajar)maka guru memiliki 

strategi pembelajaran sebagai proses pengalaman belajar siswa. pada 

tahap ini guru menentukan metode, pendekatan, model dan media 

pembelajaran, serta teknik pengelolaan kelas.29
  

 

Tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran 

adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru, serta mengarahkan dan 

membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

Sedangakan fungsi dari perencanaan adalah mengorganisasikan dan 

mengakomodasikan kebutuhan siswa secara spesifik, membantu guru dalam 

menetapkan tujuan yang hendak dicapai.  

b. Pelaksanaan  

Proses pembelajaran selain diawali perencanaan yang baik, serta 

didukung komunikasi yang baik. Juga harus didukung pengembangan 
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 Asmaun Sahlan dan Angga Teguh Prasetiyo, Op, Cit, h. 44 
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strategi yang mampu membelajarkan siswa. pelaksanaan atau pengelolaan 

pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkunagan belajar.  

Kedudukan siswa merupakan “produsen” artinya siswa sendirilah 

yang mencari tahu pengetahuan yang dicarinya. Siswa dalam suatu kelas 

memiliki kemampuan yang beragam, karenanya guru mengatur kapan siswa 

bekerja perorangan, berpasangan, berkelompok atau klasikal. Jika 

berkelompok, kapan siswa dikelompoakn sesuai kemampuan sehingga ia 

dapat berkonsentarasi, membantu yang kurang, dan kapan siswa 

dikelompoakan secara campuran sebagai kemampuan sehingga menjadi tutor 

sebaya.  

Guru dapat mengatur dan merekayasa segala sesuatu, dapat mengatur 

siswa berdasarkan situasi yang ada ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. Menurut Andree ada beberapa macam pengelompokan siswa 

diantaranya:  

a. Task Planing Group, bentuk pengelompoakan berdasarkan rencana 

tugas yang akan diberikan guru. 

b. Teaching Group, kelompok ini biasa digunakan untuk gruop teaching, 

dimana guru memerintahkan suatu hal, siswa yang ada pada tahap yang 

sama, mengerjakan yang sama pada saat yang sama. 

c. Seating Gruop, Pengelompokan yang bersifat umum, dimana 4-6 siswa 

duduk mengelilingi meja. 

d. Join Learning Group, pengelompokan siswa dimana satu kelompok 

siswa bekerja dengan kegiatan yang saling terkait dengan kelompok 

yang lain.  
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e. Collaborative Group, kelompok kerja yang menitik beratkan pada 

kerjasama tiap individu dan hasilnya sebagai sesuatu yang teraplikasi.30
  

 

Dengan mekanisme pelaksanaan pembelajarannya, diharapkan siswa 

tidak hanya fasif menerima pelajaran tersebut, namun siswa juga diharpakan 

mampu aktif dan rispect dalam pelajaran. 

c. System evaluasi 

Evaluasi harus biasa menyentuh seluruh aspek, evaluasi yang bagus 

dan benar dalam pembelajaran adalah evaluasi yang menyeluruh terhadap 

seluruh proses belajar mengajar dari awal pelajaran diberikan, selama 

pelaksanan pengajaran (proses), dan pada akhir pengajaran yang sudah 

ditargetkan semula. 

Oleh karean itu dalam proses belajar mengajar terdiri dari rangkaian 

yang dimulai dari tes awal ata enterning behavior untuk pengetahuan mutu/ 

isi pelajaran yang sudah diketahui oleh siswa dan apa yang belum diketahui 

terhadap rencana pembelajaran.  

 

C. Implemantasi Manajeman Kelas Dalam Meningkatkan Efektivitas 

Pembelajaran Fiqih 

M. Entang menjelaskan bahwa manajeman kelas adalah berbagai jenis 

kegiatan yang sengaja dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan dan 
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 Abdul Mazid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 

(Bandung: PT Rosda karya, 2012), h. 112 
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mempertahankan kondisi yang optimal bagi terciptanya proses belajar 

mengajar.31 

Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu 

mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan 

diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan 

pendidikan. Pengawasan terhadap belajar lingkungan itu turut menentukan 

sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik.  

Sebagai manajer guru bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik 

agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau 

membimbing proses-proses intelektual dan sosial didalam kelasnya. Dengan 

demikian guru tidak hanya memungkinkan siswa belajar, tetapi juga 

mengembangkan kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif dari kalangan 

siswa.32 

Pengelolaan kelas yang dilakukan guru bukan tanpa tujuan. Karena 

ada tujuan itulah guru selalu berusaha mengelola kelas, walaupun terkadang 

kelelahan maupun pikiran dirasakan. Guru sadar tanpa mengelola kelas 

dengan baik, maka akan menghambat kegiatan belajar mengajarnya. Itu sama 

saja mebiarkan jalannya pengajaran tanpa membawa hasil, yaitu 

mengantarkan anak didik dari dari tidak tau menjadi tahu, dari tidak mengerti 
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 Ibid., h. 107 
32

 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 72 
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menjadi mengerti, dan dari tidak berilmu menjadi berilmu. Tentu tidak perlu  

diragukan bahwa setiap masuk kelas kelas guru selalu melaksanakan untuk 

menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas 

yang baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya.  

Dapat disimpulkan bahwa manajeman kelas adalah segala usaha yang 

diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai 

dengan kemampuan. Atau dapat dikatakan bahwa manajeman kelas menurut 

Alam S adalah rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan 

mempertahankan  organisasi kelas yang efektif, yaitu meliputi:33
  

1. Tujua pengajaran 

Tujuan pengajaran merupakan komponen utama yang terlebih 

dahulu harus dirumuskan guru dalam proses belajar mengajar. 

Peranan tujuan ini sangat penting, karena merupakan sasaran dari 

proses belajar mengajar. Karena itu tujuan pengajaran atau tujuan 

intruksional sering dinamakan juga sasaran belajar.34 

Tujuan pengajaran lebih diartikan sebagai prilaku hasil belajar 

yang kita harapkan dimiliki siswa-siswa setelah mereka menempuh 

proses belajar mengajar. Dengan berpusatnya tujuan pengajaran 

pada siswa, keberhasilan proses belajar mengajar lebih banyak 

dinilai dari seberapa jauh perubahan-perubahan prilaku yang 

diinginkan telah terjadi pada diri siswa. Disamping itu, tujuan 

pengajaran yang berpusat pada siswa dirasakan dapat memberikan 

petunjuk yang terarah bagi perkembangan alat evaluasi, pemilihan 

materi dan kegiatan belajar mengajar, serta penetapan media dan 

alat pengajara.35 

 

2. Pengaturan waktu 
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Berkenaan dengan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran per 

catur wulan, pertahun, sangat terbatas. Karena itu diperlukan 

pengaturan waktu, diharapkan siswa dapat melakukan berbagai 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pengajaran. Waktu yang 

tersedia hendaknya diisi dengan aktivitas bermakna dan dapat 

memberikan hasil belajar produktif selain menggairahkan. Karena 

tugas seorang guru adalah mengajar maka pembagian sesi 

pembelajaran sesuai RPP.  

 

3. Pengaturan ruangan (fasilitas) 

Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting 

terhadap hasil perbuatan belajar. Lingkungan fisik yang 

menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung 

meningkatnya intensitas proses belajar mengajar peserta didik dan 

mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan 

pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud akan meliputi hal-hal 

dibawah ini.36 

a. Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua bergerak 

leluasa tidak berdesak-desakan dan saling menggangu antara 

peserat didik yang satu dengan yang lainnya pada saat 

melakukan aktivitas belajar. Jika ruangan tersebut 

mempergunakan hiasan-hiasan yang mempunyai nilai 

pendidikan yang dapat secara tidak langsung mempunyai “daya 

sembuh” bagi pelanggar disiplin. misalnya dengan kata-kata 

yang baik, anjuran-anjuran, gambar tokoh sejarah, peraturan 

yang berlaku dan sebagainya.  

b. Pengaturan tempat duduk 

Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah 

memungkinkan terjadinya tatap muka, dimana dengan 

demikian guru dapat sekaligus dapat mengontrol tingkah laku 

peserta didik. pengaturan tempat duduk akan mempengaruhi 

kelancaran pengaturan proses belajar mengajar. Beberapa 

pengaturan tempat duduk diantaranya: Berbaris berjajar  yang 

terdiri atas 8 sampai 10 orang. Berbentuk setengah lingkaran 

seperti dalam teater dimana disamping guru bisa langsung 

bertatap muka dengan peserta didik juga mudah bergerak untuk 

segera memberi bantuan kepada peserta didik atau berbentuk 

lingkaran.37 

c. Ventilasi dan pengaturan cahaya 
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Ventilasi harus cukup menjamin kesehatan pada peserta didik. 

jendela harus cukup besar sehingga memungkinkan panas 

cahaya matahari masuk, udara sehat dengan ventilasi yang 

baik, sehingga semua peserta didik dalam kelas dapat 

menghirup udara segar yang cukup mengandung O2 (oksigen), 

peserta didik harus dapat melihat tulisan dengan jelas, tulisan 

di papan tulis. Cahaya harus datang dari sebelah kiri, cukup 

terang akan tetapi tidak menyilaukan. 

d. Pengaturan penyimpanan barang-barang 

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang 

mudah dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan 

bagi kepentingan kegiatan 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 peserta didik.  

 

4. Pengelompokan siswa dalam belajar 

Di depan telah diuraikan mengenai pengaturan tempat duduk 

siswa dengan format yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan 

dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Masalah pengaturan 

tempat duduk itu sebenarnya akan berhubungan dengan 

permasalahan siswa sebagai individu dengan perbedaan pada aspek 

biologis, intelektual, dan psikologis. Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriyono melihat siswa sebagai individu dengan segala perbuatan 

dan persamaanya. Persamaan dan perbedaan yang dimaksud 

adalah persamaan kecerdasan, kecakapan, sikap, kebiasaan, 

kepribadian dan latar belakang lingkungan.38 Berbagai persamaan 

dan perbedaan kepribadian siswa diatas, berguna dalam membantu 

usaha pengaturan siswa dikelas. Terutama berhubungan dengan 

masalah bagaimana pola pengelompokan siswa guna menciptakan 

lingkungan belajar yang aktif dan kreatif, sehingga kegiatan belajar 

yang penuh kesenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu 

yang relatif lama. Pengelompokan siswa dapat pula dilakukan 

dengan cara-cara berikut ini:  pembentukan kelompok diserahkan 

kepada siswa, pembentukan kelompok diatur oleh guru sendiri, 

atau diatur oleh guru atas usul anak siswa. Yang perlu diperhatikan 

guru dalam diskusi kelompok kecil agar dapat efektif dan efisien 

adalah guru harus sering menjalankan fungsinya sebagai 

pembimbing.39 
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