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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A.  Kajian Teori  

1. Kegiatan Pembelajaran di Sekolah Dasar 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran  

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses 

pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar 

dapat belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat 

seorang manusia serta dapat berlaku di manapun dan kapanpun. 

Pembelajaran adalah pemberdayaan potensi peserta didik menjadi 

kompetensi. Kegiatan pemberdayaan ini tidak dapat berhasil tanpa ada 

orang yang membantu. Menurut Dimyati dan Mudjiono (Sagala, 

2011:62), “pembelajaran adalah kegiatan guru secara terprogram dalam 

desain instruksional, untuk membuat belajar secara aktif, yang 

menekankan pada penyediaan sumber belajar”. 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 dinyatakan bahwa pembelajaran 

adalah Proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Konsep pembelajaran menurut Corey 

(Sagala, 2011:61), “pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan 
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seseorang secara disengaja  dikelola untuk memungkinkan ia turut serta 

dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau 

menghasilkan respons terhadap situasi tertentu”. 

Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang  

untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang 

baru. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui 

kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa meliputi kemampuan 

dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, latar belakang 

ekonominya, dan lain sebagainya. Kesiapan guru untuk mengenal 

karakteristik siswa dalam pembelajaran merupakan modal utama 

penyampaian bahan belajar dan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat 

siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa 

yang belajar, dimana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan 

baru yang berlaku dalam waktu yang relative lama dan karena adanya 

usaha.  

b. Landasan Pembelajaran 

Pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas 

anak secara keseluruhan, membuat siswa aktif mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan langsung dalam kondisi menyenangkan. 

Oleh sebab itu Munandar dalam Suyono (2014:207) menjelaskan 

landasan pembelajaran sebagai berikut: 

1) Belajar adalah sangat penting dan sangat menyenangkan. 
2) Anak patut dihargai dan disayangi sebagai pribadi yang unik. 
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3) Anak hendaknya menjadi pelajar yang aktif mereka perlu didorong 
untuk membawa pengalaman, gagasan, minat dan bahan mereka di 
kelas. 

4) Anak perlu merasa nyaman di kelas dan dirangsang untuk selalu 
belajar. Hendaknya tidak tekanan dan ketegangan. 

5) Anak harus memiliki rasa memiliki dan kebanggaan didalam kelas. 
Hal ini dapat dliakukan dengan memajang hasil karya mereka di 
kelas. 

6) Guru merupakan narasumber bukan polisi bukan dewa. Anak harus 
menghormati guru tetapi anak merasa nyaman dengan guru. Anak 
bukanlah robot karena robot kecil tidak akan belajar dan juga tidak 
kreatif. 

7) Guru memang harus berkompeten, tetapi tidak perlu sempurna. 
8) Anak perlu merasa bebas untuk mendiskusikan masalah secara 

terbuka baik dengn guru maupun teman sebaya. 
9) Kerja sama bernilai lebih dari pada kompetisi, walau pada akhirnya 

mereka harus bertanggung jawab secara pribadi. 
10) Pengalaman belajar (learing experiences) hendaknya dekat dan 

berasal dari pengalam yang diperoleh dari dunia nyata (real world). 
 

c. Kondisi Ideal Pembelajaran 

Pembelajaran yang baik sudah tentu harus memiliki tujuan 

pembelajaran yang baik. Tujuan pembelajaran yang ideal adalah siswa 

mampu menunjukkan perilaku belajar yang efektif sehingga dapat 

dikatakan kondisi pembelajaran yang ideal. Suyono (2014:209) 

menjelaskan kondisi pembelajaran yang ideal adalah sebagai berikut: 

1) Perhatian siswa yang aktif dan terfokus kepada pembelajaran. 
2) Berupaya dan menyelesaikan tugas dengan benar. 
3) Siswa mampu menjelaskan hasil belajaranya. 
4) Siswa difasilitasi untuk berani menyatakan kepada guru apa - apa yang 

belum dipahami. 
5) Siswa berani menyatakan ketidaksetujuannya. 
6) Siswa dimotivasi untuk berani meminta informasi yang relevan dengan 

topik bahasan lebih lanjut. 
7) Setelah mengerjakan suatu tugas, siswa terbiasa melakukan cek 

terhadap hasil kerja, jika menjumpai kesalahan segera memperbaiki 
kesalahannya. 

8) Siswa didorong untuk terbiasa mencari alasan mengapa hasil kerja nya 
salah. 

9) Dalam mencoba menyelesaikan masalah siswa dibiasakan mengambil 
sebagai contoh pengalaman pribadi atau kehidupan nyata. 
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d. Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Pendidikan Sekolah Dasar merupakan pendidikan yang biasanya 

diikuti oleh anak-anak yang berusia 7 sampai 12 tahun. Pada usia ini anak 

memiliki karakteristik senang bermain, senang bergerak, senang bekerja 

dalam kelompok, dan senang merasakan sesuatu secara langsung. Oleh 

karena itu, guru hendaknya mengembangkan pembelajaran yang 

mengandung unsur permainan, mengusahakan siswa bergerak atau 

berpindah, belajar dan bekerja dalam kelompok, serta memberikan 

kesempatan untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 

Menurut Suryosubroto dalam Djamarah (2011:124-125),  

“usia sekolah adalah sebagai masa intelektual atau masa keserasian 
bersekolah. Pada masa keserasian bersekolah ini secara relatif anak-anak 
lebih mudah dididik daripada masa sebelum dan sesudahnya. Menurutnya 
masa ini dapat diperinci menjadi dua fase, yaitu sebagai berikut:  
1) Masa kelas-kelas rendah sekolah dasar 
2) Masa kelas-kelas tinggi sekolah dasar”  

 
Guru sebagai pendidik dan pengajar di kelas hendaknya mampu 

melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta 

didik dan bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam rangka 

pengembangan kemampuannya. Oleh karena itu, guru harus mampu 

melakukan manajemen kelas dengan baik. 

2. Manajemen Kelas 

a. Pengertian Manajemen 

Ekosiswoyo dan Rachman (2000:8) mengungkapkan bahwa 

“manajemen berasal dari kata management yang diterjemahkan menjadi 

pengelolaan, berarti proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran”. Sementara itu, Wibowo (2013:33) mendefinisikan 
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bahwa “manajemen merupakan suatu proses yang sistematik dan 

kooperatif dalam usaha memanfaatkan sumber daya yang ada, guna 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien”. 

Manajemen memiliki ruang lingkup yang luas sehingga pada rangkaian 

kegiatan menunjukkan dari perencanaan yang hendak dilaksanakan hingga 

pelaksanaan yang telah dilaksanakan sampai penilaian pelaksanaan 

kegiatan tersebut.  

Pada kegiatan manajemen terdapat langkah-langkah manajemen.  

Sergiovani dalam Ibrahim (2009:40) mendifinisikan “langkah-langkah 

manajemen meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian  

(organizing), pelaksanaan (implementation), dan pengawasan 

(controling)”. Definisi lain menjelaskan bahwa manajemen merupakan 

rangkaian kegiatan yang berupa proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasai yang 

telah ditetapkan bersama. Manajemen setidaknya memiliki tiga unsur 

penting yaitu sekelompok orang, kerja sama, dan tujuan yang telah 

ditetapkan dalam sekelompok orang tersebut ada seorang manajer yang 

memfasilitasi kerja sama antar anggotanya untuk  meraih tujuan yang telah 

ditetapkan secara bersama-sama.  

b.  Pengertian Kelas 

Sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang secara sengaja 

dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat seperti harus 

berjenjang dan berkesinambungan sehingga disebut pendidikan formal. 

Dengan demikian sekolah merupakan suatu tempat untuk 
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menyelenggarakan pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu proses 

belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan yang berlangsung di 

dalam kelas. 

Menurut Arikunto (Wiyani, 2013:52), “Pengertian mengenai kelas 

yaitu sekelompok siswa pada waktu yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama pula”. Sementara, kelas menurut pengertian 

umum dapat dibedakan atas dua pandangan, yaitu:  

1) Kelas dalam arti sempit yaitu ruangan yang dibatasi oleh empat 

dinding, tempat sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses 

belajar mengajar. Kelas dalam pengertian ini mengandung sifat statis 

karena sekedar menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat 

perkembangannya, antara lain berdasarkan pada batas umur kronologis 

masing-masing.  

2) Kelas dalam arti luas yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan 

bagian dari masyarakat sekolah. Sebagai satu kesatuan diorganisir 

menjadi unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. 

Menurut Arikunto (Wiyani, 2013:52), “kelas sebagai sekompok 

peserta didik dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari 

guru yang sama. Jadi jika sekelompok peserta didik yang pada waktu 

bersamaan menerima pelajaran yang sama tetapi dari guru yang berbeda 

jelas itu tidak dinamakan kelas”.  Nawawi (Wiyani, 2013:52) mengartikan 

kelas sebagai suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari 

masyarakat sekolah sebagai satu kesatuan diorganisasikan menjadi unit 
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kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar 

mengajar yang kreatif untuk mencapai tujuan. 

Menurut Winarno (2009), “kelas adalah ruangan yang digunakan 

untuk proses belajar mengajar yang efektif dan menguntungkan serta dapat 

memotivasi  siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan”. Kelas 

merupakan taman belajar bagi siswa. Kelas adalah tempat bagi para siswa 

untuk tumbuh dan berkembangnya potensi intelektual dan emosional. Oleh 

karena itu hendaknya kelas dimanajemen dengan baik sehingga benar-

benar menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. 

Sedangkan syarat-syarat kelas yang baik adalah  

1) Rapi, bersih, sehat, tidak lembab 

2) Cukup cahaya yang meneranginya  

3) Sirkulasi udara cukup 

4) Perabot dalam keadaan baik, cukup jumlah, dan ditata dengan  rapi  

5) Jumlah siswa tidak lebih dari 40 orang. 

Pengaturan kondisi kelas yang ideal pada proses pembelajaran di 

dalamnya mencakup berbagi hal, antara lain pengaturan siswa dan 

pengaturan fasilitas yang ada di dalam kelas. Pengaturan siswa di dalam 

suatu kelas terdiri dari sekelompok murid, sekelompok murid tersebut 

tentu tidaklah homogen, tetapi heterogen atau beraneka ragam mulai dari 

perbedaan fisik seperti perberdaan jenis kelamin, perbedaan tinggai badan, 

perbedaan berat badan, hingga perbedaan alat indra yang mereka miliki, 

serta perbedaan psikis seperti tingkat perbedaan intelektualnya hingga 

perbedaan tipe belajar. Sedangkan pengaturan fasilitas di kelas yaitu 
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pengaturan letak papan tulis, meja dan kursi, tempat sampah, taplak meja, 

sapu, papan absensi, sulak, kapur, penghapus, dan lain-lain. 

c. Pengertian Manajemen Kelas 

Dalam proses pembelajaran terdapat masalah yang turut 

menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran, yaitu masalah 

manajemen kelas yang diyakini mempunyai peranan dalam pencapaian 

hasil belajar. Masalah manajemen kelas perlu diatur sehingga dapat 

menciptakan kondisi optimal terjadinya proses pembelajaran yang 

kondusif. Wilt dalam Ambarita (2006:35) mendefinisikan “manajemen 

kelas sebagai penggunaan tata cara untuk memastikan sebuah lingkungan 

mendukung terlaksananya pembelajaran dengan sukses”. Pengelolaan 

kelas tidak sekedar bagaimana mengatur ruang kelas dengan segala 

saranan prasarananya, tetapi juga menyangkut interaksi dari pribadi-

pribadi yang ada di dalamnya. Wiyani (2013:59) mengungkapkan 

“pengertian manajemen kelas adalah keterampilan guru sebagai seorang 

leader sekaligus manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif 

untuk meraih keberhasilan kegiatan belajar mengajar”.  

Sementara itu Emmer dan Thomas mendefinisikan manajemen 

kelas sebagai seperangkat perilaku dan kegiatan guru yang diarahkan 

untuk menarik perilaku peserta didik yang wajar, pantas, dan layak serta 

usaha meminimalkan gangguan (Ambarita, 2006:37). Berdasarkan 

beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen 

kelas adalah serangkaian kegiatan guru dalam upaya menciptakan suatu 

kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik dalam kelas tersebut 
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dapat belajar dengan efektif dan memelihara situasi kelas agar tetap 

kondusif untuk proses belajar mengajar. Dari beberapa pengertian 

manajemen kelas di atas sasaran manajemen kelas dapat diklasifikasikan 

ke dalam dua macam yaitu:  

1) Pengelolaan Ruang Kelas 

Pengelolaan ruang kelas berkaitan dengan pengaturan kelas. Ruang 

kelas merupakan ruangan yang dibatasi oleh dinding, tempat peserta 

didik berkumpul bersama mempelajari segala hal yang disampaikan 

oleh guru. Dengan adanya pengelolaan ruang kelas diharapkan 

kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efisien dan efektif. 

Pengelolaan ruang kelas ini meliputi pengaturan ventilasi, tempat 

duduk peserta didik, dan alat peraga pembelajaran. 

2) Pengelolaan Peserta Didik 

Pengelolaan peserta didik ini berkaitan dengan pemberian stimulus 

dalam membangkitkan dan mempertahankan kondisi motivasi peserta 

didik untuk secara sadar berperan aktif dan terlibat dalam kegiatan 

belajar di kelas. Perwujudannya dapat berbentuk kegiatan, perilaku, 

dan suasana yang diatur, guru menciptakannya dengan menstimulasi 

peserta didik agar ikut serta berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas. 

d. Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas  

Dalam manajemen kelas ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

guru antara lain sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, dan 

kreatifitas. Hal tersebut sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan manajemen 
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kelas untuk mengelola kelas secara efektif, Wiyani (2013:73) 

menjelaskan setidaknya ada enam prinsip yang harus dipahami oleh guru 

dalam pelaksanaan kegiatan manajemen kelas yang efektif antara lain: (1) 

Hangat dan Antusias, (2) Tantangan, (3) Bervariasi, (4) Keluwesan, (5) 

Penekanan Pada Hal-hal yang Positif, (6) Penanaman Disiplin Diri. 

Sementara itu, Alma (2010:84) mengungkapkan bahwa prinsip 

pengelolaan kelas meliputi:  

1) Kehangatan dan keantusiasan dalam mengajar dapat menciptakan 
iklim kelas yang menyenangkan.  

2) Dapat menggunakan kata-kata atau tindakan yang dapat menantang 
siswa untuk berpikir.  

3) Guru dapat melakukan variasi.  
4) Keluwesan guru dalam pelaksanaan tugas perlu ditingkatkan.  
5) Penanaman disiplin diri sendiri merupakan dasar modal guru.  
6) Penekanan pada hal-hal yang bersifat positif perlu diperhatikan.  

 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip yang 

perlu dilakukan dalam manajemen kelas diantaranya hangat dan antusias, 

tantangan, bervariasi, keluwesan, penekanan pada hal-hal positif, serta 

penanaman disiplin diri. 

e. Tujuan Manajemen Kelas 

Secara umum, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan 

suasana kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. Dengan demikian, kegiatan tersebut akan dapat berjalan 

efektif dan terarah sehingga tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat 

tercapai (Wiyani, 2013:64). Sementara itu, Rusydie (Wiyani, 2013:61) 

mengemukakan tujuan dari manajemen kelas sebagai berikut: 

memudahkan kegiatan belajar peserta didik, mengatasi hambatan-

hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan 
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belajar mengajar, mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar, 

membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan berbagai latar 

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

peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan 

yang dimilikinya, menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas, 

membantu peseta didik agar dapat belajar dengan tertib.  

Sedangkan secara lebih khusus Djamarah (Wiyani, 2013:64) 

mengungkapkan tujuan manajemen kelas sebagai berikut:  

1) Untuk peserta didik  
a) Mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab 

individu terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk 
mengontrol diri.  

b) Membantu peserta didik mengetahui perilaku yang sesuai dengan 
tata tertib kelas dan memahami jika teguran guru merupakan suatu 
peringatan dan bukan kemarahan. 

c) Membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam 
tugas dan pada kegiatan yang diadakan.  

2) Untuk guru 
a) Mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan 

pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat.  
b) Menyadari kebutuhan peserta didik dan memiliki kemampuan 

dalam memberi petunjuk secara jelas kepada peserta didik.  
c) Mempelajari bagaimana merespons secara efektif terhadap 

tingkah laku peserta didik yang mengganggu.  
d) Memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif yang dapat 

digunakan dalam hubungannya dengan masalah perilaku peserta 
didik yang muncul di dalam kelas.  
 

Dari berbagai pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa 

manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan dan memelihara suatu 

kondisi kelas yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Sehingga 

siswa bisa belajar dengan efektif dan guru bisa mengajar dengan efektif. 
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f. Kegiatan Manajemen Kelas 

Wiyani (2013:65) mengungkapkan setidaknya ada tiga kegiatan 

inti pada manajemen kelas, yaitu sebagai berikut: 

1) Menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat  

Menciptakan iklim belajar yang tepat diarahkan untuk 

mewujudkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan agar 

dapat memotivasi peserta didik untuk dapat belajar dengan baik 

sesuai dengan perkembangan dan kemampuannya. Iklim belajar 

yang aman dan tertib akan membuat proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan nyaman (Wibowo, 2013:120). Untuk 

menciptakan iklim belajar yang tepat, seorang guru sebagai manajer 

di antaranya harus: 

a) Menguasai konsep dasar manajemen kelas. 

b) Menguasai prinsip-prinsip manajemen kelas.  

c) Mengetahui fungsi manajemen kelas dan komponen 

keterampilan manajemen kelas. 

d) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi suasana belajar 

mengajar. 

e) Menciptakan suasana belajar yang baik. 

f) Menangani masalah pengajaran di kelas. 

2) Mengatur ruangan belajar  

Ruangan belajar dalam hal ini yaitu ruang kelas harus didesain 

sedemikian rupa sehingga tercipta kondisi kelas yang menyenangkan 

dan dapat memunculkan semangat serta keinginan untuk belajar 
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dengan baik, pengaturan ruang kelas seperti pengaturan meja, kursi, 

lemari, gambar-gambar afirmasi, pajangan hasil karya peserta didik 

yang berprestasi, berbagai alat peraga, media pembelajaran dan 

iringan musik yang sesuai dengan materi pelajaran yang diajarkan  

sehingga dapat membangun gairah belajar peserta didik.  

Pengaturan ruang kelas dapat didefinisikan sebagai kegiatan 

mengurus dan menata segala sarana belajar yang terdapat di dalam 

ruang kelas oleh guru. Berbagai sarana belajar yang ada di dalam 

kelas seperti meja dan kursi, papan tulis, penghapus, penggaris, 

papan absensi, rak buku, dan lain sebagainya. Kegiatan terkait 

pengaturan ruang kelas adalah sebagai berikut:  

a) Pengaturan tempat duduk peserta didik  

Wiyani (2013:131) menyatakan bahwa tempat duduk peserta 

didik harus bagus, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, 

tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, tidak terlalu berat, dan 

sesuai dengan postur tubuh peserta didik. Selain standar tempat 

duduk, pengaturan posisi tempat duduk peserta didik di kelas 

juga sangat penting. Pengaturan posisi tempat duduk sangat 

berpengaruh bagi peserta didik, interaksi antar mereka, dan 

interaksi dengan guru. Menurut Harsanto (2007:59), “tata letak 

tempat duduk siswa dalam kelas formal di sekolah pada 

umumnya berbentuk format kolom dan baris”.  
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b) Pengaturan media pendidikan  

Media pendidikan yang dimaksud adalah media yang digunakan 

oleh guru di kelas seperti papan tulis, gambar, maupun poster. 

Menurut Permendiknas No. 24 tahun 2007, standar papan tulis di 

tingkat sekolah dasar dideskripsikan kuat, stabil, aman, ukuran 

minimum 90 cm x 200 cm, serta penempatannya harus pada 

posisi yang memungkinkan seluruh peserta didik dapat 

melihatnya dengan jelas. Begitu juga terkait dengan gambar 

maupun poster yang digunakan di kelas, penempatannya harus di 

tempat yang strategis agar seluruh peserta didik dapat melihatnya 

dengan mudah dan mudah dijangkau guru untuk dipindahkan. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Wiyani (2013:151) yang 

menyatakan bahwa “guru hendaknya meletakkan gambar atau 

poster pada tempat yang mudah dilihat oleh peserta didik dan 

mudah dijangkau oleh guru agar tidak merepotkan guru jika 

hendak memindahkannya”.  

c) Pengaturan tanaman atau tumbuh-tumbuhan  

Terciptanya kelas yang kondusif juga didukung dengan adanya 

pengaturan tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Tanaman dan 

tumbuh-tumbuhan mampu menyediakan oksigen yang dapat 

menjadikan otak berkembang (Wiyani, 2013:151). Semakin 

banyak oksigen yang didapat, akan semakin meningkat pula 

kinerja otak. Jika kinerja otak semakin meningkat, para peserta 

didik akan mampu mengikuti dan mencerna pelajaran yang 
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diberikan guru dengan baik. Itulah sebabnya di sekeliling kelas 

perlu ditanami tanaman atau tumbuh-tumbuhan agar peserta 

didik mendapatkan pasokan oksigen yang melimpah.  

d) Pemberian aromaterapi  

Penelitian menunjukkan, manusia dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir secara kreatif sebanyak 30% saat diberikan 

aroma wangi bunga tertentu (Wiyani, 2013:154). Penggunaan 

aromaterapi di kelas sangatlah sederhana yaitu bisa dengan cara 

menyemprotkan aromaterapi tersebut ke dalam kelas, dengan 

demikian peserta didik diharapkan dapat lebih rileks dan nyaman 

sehingga akhirnya peserta didik bisa lebih fokus dan konsentrasi 

dalam mengikuti pembelajaran.  

3) Mengelola interaksi kegiatan belajar mengajar  

Dalam interaksi belajar mengajar, guru dan peserta didik harus 

aktif. Aktif dalam arti sikap, mental, dan perbuatan. Untuk 

menciptakan interaksi belajar mengajar yang efektif, setidaknya guru 

harus menguasai dan mempraktikkan berbagai keterampilan dasar 

mengajar. Menurut Saud (2011:55), “keterampilan guru dalam 

proses belajar mengajar antara lain: keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan 

bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan 

menggunakan media pembelajaan, keterampilan membimbing 

diskusi kelompok kecil, keterampilan mengelola kelas, keterampilan 

mengadakan variasi serta keterampilan mengajar perorangan dan 
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kelompok kecil”. Selain itu untuk menciptakan interaksi yang positif 

di kelas yang tak kalah pentingnya adalah dengan membangun 

komunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik tujuan 

pendidikan bisa tercapai secara efektif  

3. Faktor Penghambat dan Pendukung Manajemen Kelas 

Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh guru dalam 

menyampaikan materi kepada siswa dan kondisi kelas. Pembelajaran akan 

berhasil jika interaksi antar guru terhadap siswa lancar. Ketidaklancaran 

pembelajaran juga akan mempengauhi tidak tersampainya tujuan 

pembelajaran. Guru hendaknya dapat memanajemen kondisi kelas secara 

baik untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi selama proses 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan manajemen kelas akan ditemui berbagai 

faktor yang dapat mempengaruhi dalam memanajemen suatu kelas, antara 

lain faktor pendukung dan fator penghambat yaitu: 

a. Faktor pendukung manajemen kelas  

Beberapa faktor yang tergolong ke dalam faktor pendukung antara lain: 

1. Suasana lingkungan 

Suasana lingkungan belajar (ruang kelas) haruslah kondusif 

sehingga mendukung berlangsungnya proses pembelajaran secara 

efektif. Ventilasi udara di ruang kelas memungkinkan pertukaran 

udara dan tidak membuat kelas menjadi gerah. Keributan di sekitar 

tempat belajar juga dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam 

belajar.  
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2. Penempatan siswa 

Setiap siswa perlu diatur penempatannya (terutama untuk siswa 

kelas rendah), di mana siswa yang secara fisik lebih kecil mungkin 

sebaiknya duduk di bangku depan, demikian juga untuk siswa yang 

mempunyai hambatan dalam hal pendengaran atau penglihatan. Ini 

dimaksudkan untuk membantu siswa-siswa tersebut untuk lebih 

mudah menerima informasi atau mendengarkan dan melihat apa 

yang dilakukan di depan kelas baik oleh siswa maupun guru. Jangan 

sampai pandangan atau pendengaran mereka terbatasi oleh tempat 

duduk yang letaknya tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan 

karakteristik siswa.  

3. Pengelompokan siswa 

Di dalam kelas seringkali juga dilakukan pembelajaran dengan 

setting kelompok. Guru memfasilitasi pembentukan kelompok-

kelompok belajar secara sedemikian rupa sehingga masing-masing 

siswa mendapatkan pilihan terbaik untuk pencapaian tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengelompokkan siswa yang 

kurang tepat dapat menimbulkan masalah sehingga dapat 

mengganggu atau menyulitkan manajemen (pengelolaan) kelas.  

4. Jumlah siswa 

Masalah jumlah siswa di kelas akan mewarnai dinamika kelas. 

Semakin banyak jumlah siswa di kelas, misalnya dua puluh orang 

ke atas akan cenderung lebih mudah terjadi konflik. Sebaliknya 
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semakin sedikit jumlah siswa di kelas cenderung lebih kecil terjadi 

konflik. 

b. Faktor penghambat manajemen kelas 

Mulyadi (2009:6) menjelaskan dalam pelaksanaan manajemen kelas 

akan ditemui berbagai faktor penghambat yaitu:  

1) Faktor guru  

Guru bukanlah seseorang yang berdiri didepan kelas untuk 

menyampaikan materi pelajaran tertentu, akan tetapi adalah anggota 

masyarakat yang harus ikut aktif serta kreatif dalam mengarahkan 

perkembangan anak didiknya untuk menjadi masyarakat sebagai 

orang dewasa. Dalam manajemen kelas, guru pun dapat merupakan 

faktor penghambat dalam melaksanakan penciptaan suasana yang 

menguntungkan dalam proses pembelajaran. Faktor yang 

menghambat yang datang dari guru dapat berupa: 

a. Tipe kepemimpinan guru yang otoriter. 

b. Format pembelajaran yang monoton. 

c. Kepribadian guru. 

d. Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku 

dan latar belakang siswa. 

2) Faktor siswa 

Siswa sebagai unsur kelas memiliki perasaan kebersamaan 

yang sangat penting artinya bagi terciptanya situasi kelas yang 

dinamis. Siswa harus sadar bahwa kalau mereka mengganggu 

temannya yang sedang belajar berarti tidak melaksanakan kewajiban 
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sebagai anggota satu masyarakat kelas. Kekurangsadaran siswa 

dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota satu kelas atau 

satu sekolah merupakan faktor utama penyebab masalah manajemen 

kelas. Pembiasaan yang baik di kelas dan di sekolah dalam bentuk 

tata tertib sekolah yang disetujui dan diterima bersama oleh siswa  

dengan penuh kesadaran akan membawa siswa menjadi tertib. 

3) Faktor keluarga 

Setiap anak membawa kebiasaan-kebiasaan yang diperolehnya 

di lingkungan keluarga, sebagai hasil dari proses sosialisasi yang 

dilakukannya dalam bentuk meniru, mengadaptasi dan menyeleksi 

tingkah laku dari sikap anggota keluarga, terutama dari kedua 

orangtuanya sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya. 

Kebiasaan yang kurang baik di lingkungan keluarga, seperti tidak 

patuh pada disiplin, tidak tertib, kebebasan yang berlebihan ataupun 

terlampau dikekang akan menjadi latar belakang yang menyebabkan 

siswa melanggar disiplin di kelas. Sehingga jika tuntutan di kelas atau 

di sekolah berbeda jauh dengan kondisi kehidupan keluarga, akan jadi 

kesukaran tersendiri bagi siswa untuk menyesuaikan diri. 

4) Faktor fasilitas 

Faktor fasilitas merupakan pembatasan dalam manajemen kelas. 

Fasilitas tersebut meliputi berita kelas, besar ruangan kelas dan 

ketersediaan alat belajar. Kelas yang jumlah siswanya sangat besar 

merupakan masalah manajemen. Ruang kelas yang kecil dibanding 

dengan jumlah siswa dan kebutuhan siswa dalam kelas merupakan 
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salah satu masalah yang terjadi pada manajemen kelas. Jumlah buku 

yang kurang atau alat lain yang tidak sesuai dengan jumlah siswa 

yang membutuhkannya, juga akan menimbulkan masalah dalam 

manajemen kelas.  

4. Manajemen Kelas Terhadap Pembelajaran di Sekolah Dasar 

Manajemen kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki 

guru dalam upaya menciptakan dan memelihara kondisi kelas, dalam 

memutuskan, memahami, mendiagnosis dan kemampuan bertindak 

menuju perbaikan suasana kelas. Manajemen kelas yang baik 

memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan baik dan mencapai 

tujuan pembelajaran secara efesien. Sedangkan pembelajaran mengandung 

arti bahwa setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang 

mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru.  

Proses pembelajaran erat kaitannya dengan manajemen kelas yaitu 

untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh siswa meliputi 

kemampuan dasarnya, motivasinya, latar belakang akademisnya, dan latar 

belakang ekonominya, guru harus mempunyai keterampilan dan kesiapan 

untuk mengenal karakteristik siswa dalam pembelajaran sehingga 

penyampaian bahan belajar akan menjadi indikator suksesnya pelaksanaan 

pembelajaran. Seorang guru dalam menjalankan proses pembelajaran 

harus memiliki pengetahuan atau keterampilan dalam menciptakan kondisi 

kelas yang kondusif artinya, kelas nyaman, aman, tentram, indah, menarik 

dan menimbulkan rasa betah untuk berlama-lama tinggal di dalam kelas. 
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Pembelajaran yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh 

pemberharuan kurikulum, fasilitas yang tersedia, dan wawasan 

pengetahuan guru yang luas melainkan juga guru harus mengusai 

bagaimana memanajemen dengan baik. Pemahaman akan prinsip-prinsip 

manajemen kelas ini sangat penting dikuasai karena hal ini akan menjadi 

filter-filter yang mengurangi kesalahan manajemen kelas di dalam 

kegiatan pembelajaran. 

Selain itu manajemen kelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas 

pembelajaran di kelas karena dengan manajemen kelas guru akan benar-

benar mengelola suasana kelas sebaik mungkin agar siswa menjadi 

nyaman dan senang selama mengikuti proses pembelajaran. Oleh karena 

itu kualitas belajar siswa seperti pencapaian hasil yang optimal dan 

kompetensi dasar diharapkan dapat tercapai dan memuaskan. Manajemen 

kelas juga menciptakan dan mempertahankan suasana kelas agar kegiatan 

pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Kajian penelitian yang relevan yang mendasari dilakukannya 

penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Ria Maria Hidayat (2010) dengan judul “Efektivitas 

Manajemen Kelas di SMP Fatahillah Pondok Pinang”. Hasil penelitian 

oleh Ria Maria Hidayat menunjukkan bahwa penerapan manajemen 

kelas memperoleh solusi atas masalah-masalah dalam kegiatan 

pembelajaran di Sekolah tersebut.  
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Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Ria Maria 

Hidayat dengan peneltian ini adalah sama-sama mengkaji tentang 

penerapan pengelolaan kelas atau manajemen kelas. Perbedaannya 

adalah pada subyek yang diteliti, peneltian ini dilakukan di Sekolah 

Dasar Negeri Minggiran 1 kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang 

dilakukan Ria Maria Hidayat dilaksanakan di di SMP Fatahillah 

Pondok Pinang. Selain pada subyek penelitian, perbedaan terletak pada 

teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara guru kelas 1 - 6, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ria Maria Hidayat 

menggunakan teknik pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner 

(angket) sehingga data yang diperoleh berupa angka. 

2. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Dheni Purwanti (2015) yang berjudul “Manajemen 

Kelas di Kelas V Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Danurejan 

Yogyakarta”. Hasil penelitian oleh Dheni Purwanti menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan manajemen kelas oleh guru kelas V di sekolah 

dasar negeri se-Kecamatan Danurejan Yogyakarta sudah baik (kategori 

tinggi).  

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Dheni purwanti 

(2015) dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang 

penerapan manajemen kelas dalam proses pembelajaran. Sedangkan 

perbedaannya terletak pada subyek yang diteliti. Penelitian ini 

dilakukan hanya di satu sekolah yaitu di Sekolah Dasar Negeri 
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Minggiran 1 Kabupaten Kediri sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Dheni Purwanti dilaksanakan di sekolah dasar se-Kecamatan 

Danurejan Yogyakarta. Selain pada subyek penelitian, perbedaan 

terletak pada obyek yang diteliti. Dalam penelitian ini meneliti guru 

kelas 1 - 6 dalam penerapan manajemen kelas, sedangkan penelitian 

yang dilakukan oleh Dheni Purwanti obyeknya adalah siswa sekolah 

dasar kelas 5  se- Kecamatan Danurejo Yogyakarta. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir dalam penelitian merupakan suatu konsep yang di 

dalamnya termuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian 

untuk memberikan landasan yang kuat dalam topik yang dipilih dan sesuai 

dengan masalahnya. Kerangka pikir dalam penelitian ini dengan judul 

“Analisis Penerapan Manajemen Kelas Pada Kegiatan Pembelajaran di 

SDN Minggiran 1 Kabupaten kediri ” di bawah ini adalah sebagai berikut:  
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Gambar  2.1 Kerangka Pikir Penelitian
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