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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Manajemen Kelas 

a. Definisi Manajemen Kelas 

Manajemen kelas berasal dari dua kata yaitu manajemen dan kelas. 

Manajemen berasal dari kata dalam bahasa inggris management yang berarti 

mengelola, menjalankan, atau membina. Dalam hal ini manajemen berarti 

proses penggunaan sumber daya secara efektif demi mencapai tujuan yang 

diinginkan. Sedangkan kelas merupakan suatu kesatuan organisasi yang 

menjadi unit kerja, yang secara dinamis menyelenggarakan berbagai kegiatan 

belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, Manajemen 

kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk mengatur proses 

pembelajaran agar berjalan secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada 

persiapan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, 

mewujudkan situasi dan kondisi proses pembelajaran, dan pengaturan waktu, 

sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikulum 

dapat tercapai. 

Mulyasa (dalam Karwati, 2015:6) mendefinisikan manajemen kelas 

adalah keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang 

kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. 

Dalam hal ini, Nawawi (dalam Djamarah, 2006:177) menyatakan bahwa 

manajemen kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam 

mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-
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luasnya pada setiap individu untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan 

terarah, sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara 

efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan 

kurikulum dan perkembangan murid. 

Manajemen kelas adalah kegiatan untuk merencanakan, 

mengorganisasikan, mengaktualisasikan, serta melaksanakan pengawasan atau 

supervisi terhadap program dan kegiatan yang ada di kelas sehingga proses 

belajar mengajar dapat berlangsung secara sistematis, efektif dan efisien, 

sehingga segala potensi peserta didik mampu dioptimalkan. 

Arikunto (dalam Novan, 2013:11) berpendapat bahwa manajemen 

kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan 

belajar-mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapainya 

kondisi yang optimal, sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar seperti yang 

diharapkan. (Djamarah, 2006:13) juga berpendapat bahwa manajemen kelas 

adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal 

mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif guna mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manajemen kelas merupakan upaya mengelola siswa di 

dalam kelas yang dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan 

suasana/kondisi kelas yang menunjang program pengajaran dengan jalan 

menciptakan suasana yang menyenangkan dan mempertahankan motivasi 

siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pembelajaran 

di sekolah. 
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b. Prinsip-prinsip Manajemen Kelas 

Prinsip adalah dasar, acuan, panduan atau pedoman bagi seseorang 

untuk melakukan tindakan yang dianggap atau diyakini benar terhadap suatu 

hal. Dalam perannya sebagai manajer di kelas, guru harus memperhatikan 

prinsip-prinsip manajemen kelas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan 

baik. Prinsip-prinsip manajemen kelas yang dikembangkan oleh Djamarah 

(dalam Karwati, 2015:26) yaitu sebagai berikut. 

1. Hangat dan antusias 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa semua peserta didik akan senang 

mengikuti kegiatan belajar di kelas jika gurunya bersikap hangat dan 

antusias kepada mereka. Hangat dalam konteks manajemen kelas adalah 

sikap penuh kegembiraan dan penuh kasih sayang terhadap peserta didik. 

Sementara antusias dalam konteks manajemen kelas adalah sikap 

bersemangat dalam kegiatan mengajar. Sikap hangat dan antusias dapat 

dimunculkan apabila seorang guru mau dan mampu menjalin ikatan 

emosional dengan peserta didik. 

2. Tantangan 

Setiap peserta didik sangat menyukai beberapa tantangan yang menarik 

rasa ingin tahunya. Berbagai tantangan dapat dilakukan oleh guru melalui 

penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, maupun bahan-bahan 

pelajaran yang memang dirancang untuk memberikan tantangan kepada 

peserta didiknya dapat meningkatkan semangat belajar mereka sehingga 

mengurangi kemungkinan munculnya perilaku yang menyimpang. 
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3. Bervariasi 

Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, variasi gaya mengajar guru 

sangatlah dibutuhkan karena dapat menghindari kejenuhan dan kebosanan. 

Variasi gaya mengajar seperti variasi intonasi suara, gerak anggota badan, 

mimik wajah, posisi dalam mengajar di kelas, serta dalam hal penggunaan 

metode dan media pengajaran juga diperlukan. 

4. Keluwesan 

Keluwesan dalam konteks manajemen kelas merupakan keluwesan perilaku 

guru untuk mengubah metode mengajar sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dan kondisi kelas untuk mencegah kemungkinan munculnya gangguan 

belajar pada peserta didik serta untuk menciptakan iklim belajar mengajar 

yang kondusif dan efektif. 

5. Penekanan hal yang positif 

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

terhadap perilaku peserta didik yang positif. Penekanan tersebut dapat 

dilakukan dengan memberikan penguatan positif dan kesadaran guru untuk 

menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya kegiatan belajar-

mengajar. Selain komentar positif, pandangan guru yang positif juga sangat 

penting untuk diperhatikan. Banyak peserta didik merasa percaya diri akan 

performa dan kemampuan mereka dengan komentar positif yang diberikan 

guru. Pandangan guru yang positif dapat diartikan sebagai sikap 

memercayai kepada peserta didiknya. 
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6. Penanaman kedisiplinan 

Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah menjadikan peserta didik dapat 

mengembangkan disiplin pada diri sendiri sehingga tercipta iklim belajar 

yang kondusif di dalam kelas. Itulah sebabnya guru diharapkan dapat 

memotivasi peserta didiknya untuk melaksanakan disiplin dan menjadi 

teladan dalam pengendalian diri serta pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, 

guru harus disiplin dalam segala hal apabila ingin peserta didiknya ikut 

berdisipin dalam segala hal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip 

manajemen kelas bertujuan agar proses pendidikan dapat berlangsung dengan 

efektif. Apabila tujuan tersebut dapat dicapai barulah manajemen dalam 

proses belajar mengajar dapat dikatakan efektif. 

 

c. Tujuan Manajemen Kelas 

Secara umum, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana 

kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar-

mengajar. Dengan demikian, proses pembelajaran akan berjalan lebih efektif 

dan terarah sehingga tujuan pembelajaran. yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Sementara itu, menurut Salman (dalam Novan Ardi, 2013:20) tujuan 

dari manajemen kelas secara khusus adalah sebagai berikut. 

1. Memudahkan kegiatan belajar bagi peserta didik. 

Kelas sebagai lingkungan belajar harus mampu mendukung peserta didik 

dalam mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. Maka dari 

itu, guru dituntut untuk mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman 
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dan menyenangkan bagi peserta didik agar kegiatan belajar-mengajar 

berlangsung dengan kondusif. 

2. Mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi 

dalam kegiatan belajar-mengajar. 

Dengan manajemen kelas yang baik, berbagai hambatan yang dapat 

menghalangi terwujudnya interaksi belajar-mengajar dapat diatasi dengan 

mudah. 

3.  Mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar. 

Pada sebuah kelas yang ideal, di dalamnya harus terdapat sarana atau 

fasilitas pendukung kegiatan pembelajaran. Itulah sebabnya manajemen 

kelas diperlukan untuk mengatur penggunaan fasilitas dengan baik 

sehingga hal tersebut dapat mendukung peserta didik belajar sesuai dengan 

fasilitas yang ada. 

4. Membina dan membimbing peserta didik sesuai dengan berbagai latar 

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

Dalam sebuah kelas tentunya terdapat beraneka ragam karakter peserta 

didik. Keberagaman tersebut tentu dapat menimbulkan berbagai persoalan 

apabila guru tidak mampu mengelola kelasnya dengan baik. Itulah 

sebabnya mengapa manajemen kelas dibutuhkan guna membina dan 

membimbing peserta didik sesuai dengan berbagai macam latar 

belakangnya. 

5. Membantu peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan 

kemampuan yang dimilikinya. Dengan manajemen kelas yang baik, 
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peserta didik dapat belajar sesuai dengan potensi dan kemampuan yang 

dimilikinya. 

6. Menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas. 

Dengan terciptanya suasana sosial yang baik di dalam kelas maka kondisi 

itu dapat memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan 

intelektual, emosional, sikap, serta apresiasi yang positif bagi para peserta 

didik. 

7. Membantu peserta didik agar dapat belajar dengan tertib. 

Manajemen kelas ditujukan untuk membantu para peserta didik belajar 

dengan tertib sehingga tujuan belajar secara efektif dan efisien di dalam 

kelas dapat tercapai. 

Menurut Sudirman (dalam Djamarah, 2000:43) tujuan manajemen 

kelas adalah penyediaan fasilitas untuk berbagai macam kegaiatan belajar 

siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. 

Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar, terciptanya 

suasana sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Arikunto (dalam 

Novan, 2004:57) juga berpendapat bahwa tujuan manajemen kelas adalah 

agar anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan 

pengajaran secara efektif dan efisien. 

Jadi, manajemen kelas dimaksudkan untuk menciptakan kondisi di 

dalam kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang memungkinkan 

siswa berbuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 
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d. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas 

Menurut Djamarah (dalam Donni, 2006:184) keberhasilan manajemen 

kelas dipengaruhi beberapa faktor antara lain sebagai berikut. 

1. Lingkungan fisik 

Lngkungan fisik yang mengutungkan dan memenuhi syarat minimal 

mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai 

pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik 

yang dimaksud meliputi: 

a. Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua peserta didik 

bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan, dan saling mengganggu pada 

saat melaksanakan aktivitas belajar. Besarnya ruangan kelas tergantung 

pada jenis kegiatan dan jumlah peserta didik yang melakukan kegiatan. 

b. Pengaturan tempat duduk 

Dalam mengatur tempat duduk yang terpenting adalah memungkinkan 

terjadinya tatap muka, dengan demikian guru dapat mengontrol tingkah 

laku peserta didik. 

c. Ventilasi dan pengaturan cahaya 

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

sudah ada) adalah hal yang penting untuk terciptanya suasana belajar yang 

nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup menjamin kesehatan 

peserta didik. 
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d. Pengaturan penyimpanan barang-barang 

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah 

dicapai jika segera diperlukan atau dipergunakan untuk kepentingan 

belajar. 

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penciptaan lingkungan fisik 

tempat belajar adalah kebersihan dan kerapian. Seyogyanya guru dan peserta 

didik turut aktif dalam membuat keputusan mengenai tata ruang, dekorasi dan 

sebagainya. 

2. Kondisi sosio-emosional 

a. Tipe kepemimpinan 

Peranan guru dan tipe kepemimpinan guru akan mewarnai suasana 

emosional di dalam kelas. Apakah guru melaksanakan kepemimpinannya 

dengan demokratis, otoriter, atau adaptif. Semuanya memberi dampak 

kepada peserta didik. 

b. Sikap guru 

Sikap guru dalam menghadapi peserta didik yang melanggar peraturan 

sekolah hendaknya tetap sabar dan tetap bersahabat dengan suatu 

keyakinan bahwa tingkah laku peserta didik akan dapat diperbaiki. Guru 

harus adil dalam bertindak, serta menciptakan satu kondisi yang 

menyebabkan peserta didik sadar akan kesalahannya sehingga ada 

dorongan untuk memperbaiki kesalahannya. 

c. Suara guru 

Walaupun suara guru bukan faktor yang besar, tetapi turut mempengaruhi 

dalam proses belajar mengajar. Suara yang tinggi atau terlalu rendah akan 
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membuat peserta didik menjadi bosan sehingga pelajaran cenderung tidak 

diperhatikan. Suara hendaknya relatif rendah tetapi cukup jelas sehingga 

akan mendorong peserta didik untuk memperhatikan pelajaran, tekanan 

suara hendaknya bervariasi agar tidak membosankan peserta didik. 

d. Pembinaan hubungan baik 

Pembinaan hubungan baik antara guru dengan peserta didik dalam 

manajemen kelas adalah hal yang sangat penting. Dengan terciptanya 

hubungan baik antara guru dengan peserta didik, diharapkan peserta didik 

senantiasa gembira, semangat, bersikap optimistik dan realistik dalam 

kegiatan belajar yang sedang dilakukannya serta terbuka terhadap hal-hal 

yang ada pada dirinya. 

3. Kondisi organisasional 

Secara umum faktor kondisi organisasional yang mempengaruhi 

manajemen kelas dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut. 

a. Faktor internal peserta didik 

Faktor internal berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. 

Kepribadian peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing 

menyebabkan peserta didik berbeda dari peserta didik lainnya secara 

individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi aspek yaitu 

perbedaan biologis, intelektual, dan psikologis. 

b. Faktor eksternal peserta didik 

Faktor eksternal berkaitan dengan masalah suasana lingkungan belajar, 

penempatan peserta didik, pengelompokkan peserta didik, jumlah peserta 

didik, dan sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik di kelas, akan 
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cenderung lebih mudah munculnya konflik yang menyebabkan 

ketidaknyamanan, begitupun sebaliknya. 

 

2. Pengorganisasian Kelas 

a. Pengorganisasian Kegiatan Pembelajaran 

Pengorganisasian kegiatan pembelajaran merupakan suatu tindakan 

yang dilakukan guru dalam mempersiapkan proses pembelajaran sehingga 

dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Pengorganisasian kegiatan 

pembelajaran memiliki peranan penting dalam kegiatan pembelajaran 

khususnya dalam menyusun tahapan kegiatan pembelajaran. Adapun tahapan-

tahapan kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh seorang guru, 

antara lain: perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi hasil 

belajar. 

Pada tahap perencanaan, guru harus membuat rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu 

atau lebih kompetensi dasar yang telah ditetapkan, serta menyiapkan media 

dan bahan pembelajaran, hal ini bertujuan agar kegiatan pembelajaran yang 

akan dilakukan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada tahap 

pelaksanaan pembelajaran, guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai 

yang telah direncanakan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru 

disarankan melaksanakan hal-hal sebagai berikut. 
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1. Menciptakan suasana akrab. 

Suasana akrab merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam 

melaksanakan proses pembelajaran, hal ini bertujuan agar tidak ada 

ketegangan di kelas, melainkan perasaan akrab dari semua anggota kelas. 

Suasana ini harus dipelihara selama berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran. 

2. Menciptakan rasa tanggung jawab siswa. 

Dalam hal ini, guru hendaklah selalu berusaha untuk memercayakan suatu 

tugas kepada setiap siswa ataupun sekelompok siswa. misalnya 

menugaskan suatu pekerjaan kepada beberapa siswa, maka dari tugas 

tersebut guru dapat melihat siapa yang menyelesaikan tugas dan siapa 

yang tidak menghiraukan tugas tersebut. Namun yang paling penting ialah 

siswa harus menerima tanggung jawab dengan senang hati dan sungguh-

sungguh. 

3. Mengidentifikasi masalah yang ada di kelas. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru sering dihadapkan oleh berbagai 

masalah yang ada di kelas, misalnya masalah disiplin kelas. Dalam hal ini, 

dibutuhkan identifikasi masalah agar tindakan yang akan dilakukan guru 

dalam menangani masalah tersebut berjalan dengan efektif. 

4.  Mengembangkan semangat persatuan dan kesatuan dalam kelas. 

Selama berlangsungnya pembelajaran, guru dan siswa seyogyanya dapat 

bekerjasama dalam menciptakan semangat kesatuan dan persatuan. Dalam 

suatu kelas, banyak siswa yang mempunyai perbedaan bakat, minat, 

maupun kemampuannya, namun hal tersebut janganlah menjadi 
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penghambat rasa kesetiakawanan siswa terhadap siswa yang lain. Dalam 

pengelolaan kegiatan pembelajaran, tahapan-tahapan yang harus dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

1. Kegiatan Awal 

Kegiatan awal bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa, 

memusatkan perhatian, dan mengetahui apa yang telah dikuasai siswa 

berkaitan dengan materi yang akan dipelajari. Dalam kegiatan ini guru 

melaksanakan apersepsi atau penilaian kemampuan awal, serta 

menciptakan kondisi awal pembelajaran yang baik. 

2. Kegiatan Inti 

kegiatan inti adalah kegiatan utama untuk menanamkan, mengembangkan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan berkaitan dengan materi yang 

bersangkutan. Dalam kegiatan ini, siswa di kelompokkan menjadi tiga 

kelompok pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 

a.  Pembelajaran secara klasikal 

Pembelajaran ini digunakan apabila materi pembelajaran lebih bersifat 

fakta, atau formatif terutama ditujukan untuk memberikan informasi atau 

sebagai pengantar dalam proses pembelajaran. Pembelajaran ini 

menggunakan metode yang digunakan cenderung ceramah dan tanya 

jawab. 

b. Pembelajaran secara kelompok 

Pembelajaran ini digunakan apabila materi pembelajaran lebih 

mengembangkan konsep/sub pokok bahasan yang sekaligus 
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mengembangkan aktivitas sosial, sikap, nilai, kerjasama, dan aktivitas 

dalam pemecahan masalah melalui kelompok belajar siswa. 

c. Pembelajaran secara individu 

Dalam pembelajaran ini, setiap siswa dituntut untuk mengerjakan tugasnya 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Implikasi dari pembelajaran 

ini yaitu guru harus memberikan perhatian dan pelayanan secara 

individual, sebab setiap individu memiiki kemampuan yang berbeda. 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan ini guru memberikan penegasan atau kesimpulan dan 

penilaian terhadap materi yang diberikan pada kegiatan inti, serta guru dan 

siswa bersama-sama menyimpulkan inti dari pembelajaran tersebut. 

Kegiatan yang harus dilakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran yaitu 

melaksanakan penilaian akhir, mengkaji hasil penilaian, serta 

melaksanakan kegiatan tindak lanjut dengan alternatif kegiatan seperti 

memberikan tugas atau latihan-latihan, menugaskan mempelajari materi 

pelajaran tertentu, dan memberikan motivasi/bimbingan belajar. Pada 

akhir pembelajaran guru hendaklah membiasakan diri mengadakan 

evaluasi terhadap pelajaran yang sudah disampaikan. Evaluasi 

dikalsifikasikan menjadi dua yaitu: evaluasi guru terhadap siswa yang 

berupa lisan, tertulis, dan perbuatan, dan evaluasi dari siswa terhadap guru 

yang bersifat anonim. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengorganisasian kegiatan pembelajaran adalah suatu kegiatan untuk 

merencanakan tahapan kegiatan pembelajaran mulai dari perencanaan 

pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran. 
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b. Pengorganisasian Peserta Didik 

Definisi organisasi yang dikemukakan oleh Oteng Sutisna (dalam 

Suhardan, dkk, 2009:76) yaitu mekanisme yang mempersatukan kegiatan-

kegiatan yang untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. Definisi ini 

menekankan pada mekanisme kerja dalam organisasi untuk mencapai tujuan 

organisasi. Atau dengan kata lain organisasi adalah suatu sistem interaksi 

antar orang yang ditujukan untuk mencapai tujuan organisasi dimana sistem 

tersebut memberikan arahan perilaku bagi anggota organisasi.  

Pengertian Peserta Didik menurut ketentuan umum UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 

tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dari pengertian 

beberapa ahli, bisa dikatakan bahwa peserta didik adalah orang/individu yang 

mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam 

menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. 

Berdasarkan uraian di atas, organisasi peserta didik adalah suatu 

sistem interaksi antara guru dengan murid yang ditujukan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yaitu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan 

agar tumbuh dan berkembang dengan baik dimana sistem tersebut 

memberikan arahan perilaku dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam 

pengorganisasian peserta didik di kelas guru perlu memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut. 
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1. Pembentukan struktur organisasi kelas. 

Siswa yang berada dalam suatu kels perlu membentuk struktur 

organisasi kelas yang terdiri dari ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, 

bendahara serta seksi-seksi yang dibutuhkan. Dengan demikian, guru mampu 

mengembangkan jiwa kepemimpinan pada diri peserta didik sebagai generasi 

muda penerus bangsa. 

2. Penempatan siswa. 

Guru yang otokratis, akan menentukan sendiri tempat duduk bagi 

siswa-siswinya, sedangkan guru yang demokratis akan memberikan 

kesempatan kepada siswa-siswinya memilih sendiri teman dan tempat 

duduknya secara terbimbing. Adapun faktor yang harus dipertimbangkan 

dalam penempatan siswa di kelas yaitu sebagai berikut. 

a. Gangguan indra 

Dalam penempatan siswa di kelas, guru perlu memperhatikan keadaan alat 

indra, terutama indra pendengaran dan indra penglihatan, karena hampir 

semua pengetahuan diperoleh melalui indra pendengaran dan penglihatan. 

b. Perbedaan jenis kelamin 

Perbedaan jenis kelamin perlu dipertimbangkan dalam penempatan siswa 

di kelas sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, baik ditinjau 

dari segi keagamaan maupun segi kesusilaan. 

3. penugasan siswa 

Pembelajaran dengan metode pemberian tugas diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan intelektual siswa sehingga siswa mampu 

berpikir secara sistematis, kritis dan logis. Dalam kegiatan ini, kedudukan 
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guru sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Langkah-langkah yang 

harus diperhatikan dalam melaksanakan metode pemberian tugas adalah 

sebagai berikut. 

a. Guru menjelaskan tugas yang akan dikerjakan siswa sehingga siswa 

mengerti benar 

apa yang harus dikerjakan. 

b. Guru menjelaskan waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

c.  Guru mendorong siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 

d. Guru perlu mengadakan pengawasan secara terus-menerus dan sistematis 

pada waktu siswa mengerjakan tugas. 

e. Guru memberikan penilaian pada waktu murid menyelesaikan tugasnya. 

4. Pembimbingan siswa 

Kegiatan pembimbingan bagi siswa merupakan bagian dari fungsi 

pendidikan. Dalam hal ini, guru harus bertanggung jawab memberikan 

bimbingan kepada siswa. adapaun tujuan dari bimbingan kepada siswa yaitu 

sebagai berikut: 

a. Agar siswa dapat mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri. 

b. Agar siswa dapat mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya 

yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan lain sebagainya. 

c. Agar siswa dapat mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi masalah. 

d. Agar siswa dapat mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, 

minat, bakat dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 
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e. Agar siswa dapat memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di 

luar sekolah, untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat 

dipecahkan di sekolah. 

Dalam kegiatan pembimbingan, ada beberapa teknik yaang harus 

dipertimbangkan guru yaitu pertama, teknik non-directive yang mana siswa 

diterima sebagaimana adanya dan diberikan kesempatan kepadanya untuk 

mencurahkan isi hati dengan sebebas-bebasnya tanpa pengarahan. Kedua, 

teknik authoritative. Guru menganggap dirinya lebih ahli sehingga secara 

aktif memberikan saran, nasihat-nasihat tanpa memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengadakan pertimbangan-pertimbangan. Terakhir yaitu 

teknik non-authoritative yang mana guru dipandang berwibawa oleh siswa, 

namun tidak bertindak otoriter. Secara tidak langsung siswa dibimbing untuk 

menyadari masalahnya, kemudian siswa diarahkan kepada usaha-usaha untuk 

mengatasi masalahnya sendiri. 

5. Pembinaan kedisiplinan kelas 

Dalam membina kedisiplinan pada peserta didik di kelas, guru sebagai 

manajer kelas memiliki peran untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi 

teladan sabar dan penuh pengertian. Guru juga harus mampu menumbuhkan 

kedisiplinan peserta didik, terutama disiplin diri. fungsi utama disiplin adalah 

untuk mengajarkan peserta didik agar dapat mengendalikan diri dengan 

mudah, menghormati sesama, dan mematuhi peraturan yang ada. Guru harus 

memiliki sikap disiplin dalam mendidik peserta didik, tegas dalam hal apa 

yang harus dilakukan dan apa yang dilarang serta tidak boleh dilakukan. 
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Adapun cara pembinaan disiplin kelas yang dilakukan oleh guru yaitu sebagai 

berikut. 

a. Teknik external control 

Teknik external control merupakan suatu teknik yang mana disiplin 

peserta didik dikendalikan dari luar peserta didik. Dalam hal ini, peserta 

didik harus terus menerus didisiplinkan di dalam kelas dan bila perlu 

diberikan hadiah dan hukuman.  Hadiah di berikan kepada siswa yang 

disiplin di dalam kelas dan hukuman di berikan bagi siswa yang tidak 

disiplin di dalam kelas. 

b. Teknik internal control 

Teknik internal control merupakan kebalikan dari teknik external control. 

Teknik internal control mengusahakan agar peserta didik dapat 

mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. Kunci sukses penerapan teknik 

ini ada pada keteladanan guru dalam berdisiplin, mulai dari disiplin waktu, 

disiplin mengajar, disiplin berkendara, disiplin beribadah dan lain 

sebagainya. 

c. Teknik cooperative control 

dalam teknik ini, guru dan peserta didik membuat semacam kontrak 

perjanjian yang berisi aturan-aturan kedisiplinan yang harus ditaati 

bersama, sanksi-sanksi atas ketidak disiplinan juga dibuat serta ditaati 

bersama. 
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c. Pengorganisasian sarana dan prasarana pembelajaran 

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen 

penting yang harus terpenuhi dalam menunjang kegiatan pembelajaran. 

Menurut Sri Minarti, sarana pendidikan adalah perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan untuk proses pendidikan, seperti meja, kursi, kelas, 

dan media pengajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang 

secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, 

kebun, dan taman.  

Dalam hubungannya dengan sarana pendidikan Nawawi (dalam 

Djamarah, 2006:78) mengklasifikasikannya menjadi beberapa macam sarana 

pendidikan, yaitu ditinjau dari sudut habis tidaknya di pakai, bergerak 

tidaknya pada saat digunakan, dan hubungannya dengan proses pembelajaran. 

Ditinjau dari habis tidaknya dipakai, ada dua macam sarana pendidikan. 

Sarana pendidikan yang habis dipakai merupakan bahan atau alat yang 

apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat, misalnya 

kapur tulis, tinta, dan lain sebagainya. Ada pula sarana pendidikan yang tahan 

lama yaitu bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus menerus atau 

berkali-kali dalam waktu yang relatif lama, misal meja, kursi, komputer, atlas, 

globe, dan alat-alat olahraga. Sarana pendidikan yang bergerak merupakan 

sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau dipindah tempatkan sesuai 

dengan kebutuhan para pemakainya, misalnya meja dan kursi, lemari arsip, 

dan alat-alat praktik. Kemudian, untuk sarana yang tidak bergerak adalah 

sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit jika di 
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pindahkan, misalnya saluran kabel listrik, saluran air, dan lcd yang dipasang 

permanen.  

Dalam hubungannya dengan proses pembelajaran, sarana pendidikan 

dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu alat pelajaran, alat peraga, dan media 

pengajaran. Alat pelajaran adalah alat yang dapat digunakan secara langsung 

dalam proses pembelajaran, misalnya buku, alat peraga, alat tulis dan alat 

praktik. Alat peraga merupakan alat bantu pendidikan yang dapat 

menkonkretkan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang semula 

abstrak dapat di konkretkan melalui alat peraga sehingga siswa lebih mudah 

dalam menerima pelajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang 

berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. 

Media pengajaran ada tiga jenis, yaitu visual, audio, dan audiovisual. 

Beberapa sarana yang perlu diorganisir guru agar pembelajaran yang 

diberikan menjadi efektif antara lain sebagai berikut.  

a. Penataan ruang kelas 

Ruang kelas merupakan tempat terjadinya proses belajar mengajar. 

Maka dari itu perlu penataan yang baik agar semua siswa bisa bergerak 

dengan leluasa, sehingga tidak berdesak-desakan dan saling mengganggu 

antar siswa yang satu dengan siswa yang lainnya pada saat melakukan 

aktivitas pembelajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pengaturan ruang kelas adalah sebagai berikut. 

1) Ruang kelas diusahakan memenuhi syarat yaitu berukuran 8m x 7m, dapat 

memberikan kebebasan gerak komunikasi pandangan dan pendengaran, 
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sirkulasi udara yang cukup serta penataan sarana dan prasarana kelas yang 

baik. 

2) Fasilitas yang harus ada dalam ruang kelas antara lain meja, kursi untuk 

guru dan siswa, papan tulis, almari dan rak buku, alat pembersih, gambar 

presiden dan wakil presiden serta garuda pancasila, kalender pendidikan 

dan jadwal pelajaran, keranjang sampah. 

Ruang kelas hendaknya dijaga keindahan dan kebersihannya sehingga 

proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman dan 

menyenangkan. Hal-hal yang peru diperhatikan dalam pemeliharaan 

keindahan dan kebersihan kelas yaitu dinding ruangan hendaknya berwarna 

cerah dan bersih, lantai ruangan hendaknya selalu dalam keadaan yang bersih, 

perlengkapan yang terdapat dalam ruangan harus diatur sedemikian rupa agar 

nyaman dipandang, serta setiap kelas hendaknya mempunyai keranjang 

sampah tempat membuang kertas, runcingan pensil dan sebagainya. 

b. Pengaturan tempat duduk dalam ruang kelas 

Penyusunan tempat duduk siswa hendaklah bersifat fleksibel, artinya 

mudah diubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk kebutuhan diskusi, 

sebaiknya tempat duduk disusun membentuk lingkaran atau setengah 

lingkaran, sehingga tercipta suasana yang demokratis. Untuk menciptakan 

ketertiban peserta didik dikelas, sebaiknya dibuatkan sebuah seating chart 

(denah tempat duduk) yang dapat diubah sesuai kebutuhan. Berikut contoh 

denah seting chart  dengan beberapa model sebagai berikut. 
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Gambar.1 Seating chart (denah tempat duduk) menurut Mulyadi (2009: 138) 

c. Pengorganisasian alat-alat pembelajaran 

Untuk mengefektifkan proses pembelajaran di dalam kelas guru 

membutuhkan alat-alat pembelajaran yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan materi ajar sehingga mudah dipahami oleh siswa. Alat-alat 

pembelajaran dapat dikelompokan sebagai berikut. 

a. Alat peraga, misalnya: LCD, OHP, TV, globe, model, dan sebagainya. 

b. Alat pelajaran yang tercetak, misanya: Buku-buku pelajaran. 

c. Alat pelajaran lain, misalnya: kapur tulis , penggaris dan sebagainya. 

Alat-alat pembelajaran perlu diatur dan dipelihara sedemikian rupa 

sehingga mudah ditemukan dan digunakan. Berikut hal-hal yang perlu 

dipertimbangkan dalam kegiatan pemeliharaan alat-alat pelajaran yaitu 

sebagai berikut. 

a. Setelah memakai alat-alat pembelajaran, hendaknya dikembalikan pada 

tempat semula dan disusun dengan rapi. 

b. Membersihkan dan menjaga alat peraga dari kotoran yang dapat merusak 

alat peraga tersebut. 

c. Menyimpan alat pelajaran di tempat yang mudah untuk ditemukan. 

d. Membuat daftar alat pelajaran dan tempatnya, sehingga mempermudah 

dalam mengembalikannya. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sarana belajar yang lengkap akan menunjang konsentrasi belajar siswa. 

seseorang yang belajar membutuhkan konsentrasi yang penuh, perhatian 

penuh, serta pemusatan terhadap suatu hal. Konsentrasi ini tidak akan 

berjalan dengan baik apabila tempat atau alat yang digunakan tidak 

memadai, begitupun sebaliknya apabila tempat atau alat yang digunakan 

sudah memadai, maka konsentrasi siswa tidak akan terpecah belah, serta 

pembelajaran akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini sarana dan prasarana 

pembelajaran perlu diorganisasikan dengan baik, agar setiap pembelajaran 

berlangsung secara optimal. 

 

3. Pembelajaran Tematik Terpadu 

Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang 

menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga 

dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Tema adalah pokok 

pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pokok pembicaraan. Pembelajaran 

tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang merupakan 

suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu 

maupun kelompok aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-

prinsip keilmuan secara holistik, bermakna dan otentik (Majid, 2014: 28). 
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a. Karakteristik Pembelajaran Tematik 

Pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. 

1. Berpusat pada siswa. 

Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak 

menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak 

berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan 

kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. 

2. Memberikan pengalaman langsung. 

Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa (direct experiences). Dengan pengalaman langsung ini, siswa 

dihadapkan pada sesuatu yang nyata sebagai dasar untuk memahami hal-

hal yang lebih abstrak. 

3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 

Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antar mata pelajaran menjadi 

tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan 

tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 

4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 

Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata 

pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa 

mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini di 

perlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah 

yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. 
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5. Bersifat fleksibel. 

Pembelajaran tematik bersifat luwes (fleksibel) di mana guru dapat 

mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran 

lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan 

lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. 

6. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. 

Adapun karakeristik dari pembelajaran tematik menurut TIM 

Pengembang PGSD,1997 (dalam Hesti, 2008:94) yaitu sebagai berikut. 

a. Holistik, suatu gejala atau peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam 

pembelajaran tematik diamati dan dikaji dari beberapa bidang studi 

sekaligus. 

b. Bermakna, pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek, 

memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar skemata yang dimiliki 

oleh siswa, yang pada gilirannya nanti, akan memberikan 

dampaknkebermaknaan dari materi yang dipelajari. 

c. Otentik, pembelajaran tematik memungkinkan siswa memahami secara 

langsung konsep dan prinsip yang ingin dipelajari. 

d. Aktif, pembelajaran tematik dikembangkan dengan berdasar pada 

pendekatan inquiry discovery di mana siswa terlibat secara aktif dalam 

proses pembelajaran, mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses 

evaluasi. 
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 b. Pentingnya Pembelajaran Tematik untuk Siswa SD 

Pembelajaran tematik lebih menekankan pada keterlibatan siswa 

dalam proses belajar atau mengarahkan siswa secara aktif terlibat dalam 

proses pembelajaran melalui pembelajaran tematik siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung dan terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai 

pengetahuan yang di pelajari secara holistik, bermakna, autentik, dan aktif. 

Pentingnya pembelajaran tematik diterapkan di Sekolah Dasar karena pada 

umumnya siswa pada tahap ini masih melihat segala sesuatu sebagai satu 

keutuhan (holistik), perkembangan fisiknya tidak pernah bisa dipisahkan 

dengan perkembangan mental, sosial, dan emosional.  

Pembelajaran tematik memiliki beberapa keunggulan di antaranya:1) 

Pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat 

perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar; 2) kegiatan-kegiatan 

yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan 

kebutuhan siswa; 3) kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi 

siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama;  4) membantu 

mengembangkan keterampilan berpikir siswa; 5) menyajikan kegiatan belajar 

yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui 

siswa dalam lingkungannya; 6) mengembangkan keterampilan sosial siswa, 

seperti kerja sama, toleransi, komunikasi,dan tanggap gagasan orang lain. 

Selain adanya keunggulan-keunggulan tersebut, pembelajaran tematik 

sangat penting diterapkan di sekolah dasar sebab memiliki banyak nilai dan 

manfaat, di antaranya:  1) dengan menggabungkan beberapa kompetensi 

dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan, karna 
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tumpang tindih dapat dikurangi bahkan dihilangkan 2) pembelajaran tidak 

terpecah-pecah karena siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang 

lebih terpadu sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan 

materiyang lebih terpadu 3) dengan adanya pemaduan antara mata pelajaran, 

maka penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. 
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B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian tentang manajemen kelas pada pembelajaran yang 

dilakukan peneliti sebelumnya, kegiatan penelitian yang relevan yang 

mendasari dilakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

Dheni Purwanti (2015) yang berjudul “Manajemen Kelas di Kelas V 

Sekolah Dasar Negeri Se-Kecamatan Danurejan Yogyakarta”. Hasil 

penelitian menyebutkan  bahwa keberhasilan manajemen kelas yang 

dilakukan oleh guru bisa didukung oleh beberapa faktor, diantaranya faktor 

sekolah dan juga faktor pribadi guru sendiri. Persamaan penelitian Dheni 

Purwanti dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen 

kelas. Di samping itu terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan 

Dheni yaitu ia fokus terhadap masalah dan bagaimana cara menangani 

masalah yang dijumpai dalam manajemen kelas di kelas V SDN Se-

Kecamatan Danurejan Yogyakarta, sedangkan penelitian ini terfokus pada 

perngorganisasian kelasnya, yakni pengorganisasian pembelajaran, peserta 

didik, maupun sarana dan prasarana dalam pembelajaran di kelas 1 SDN 

Dinoyo 3 Malang. 

Madinatul Munawwaroh (2012) yang berjudul “Manajemen Kelas 

dalam Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran PAI di SMP NU Karanganyar 

Indramayu Jawa Barat”. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa manajemen 

kelas berpengaruh dalam keberhasilan proses belajar mengajar. Persamaan 

penelitian Madinatul Munawwaroh dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

meneliti tentang manajemen kelas. Adapun perbedaan penelitian Madinatul 

dengan penelitian ini yaitu pada penelitan Madinatul Munawwaroh 
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menitikberatkan pada pengorganisasian proses pembelajaran dan pengaturan 

fasilitas fisik, meneliti pada pembelajaran PAI. Penelitian ini meneliti tentang 

pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pengorganisasian peserta didik, 

serta pengorganisasian sarana prasarana pada pembelajaran pembelajaran 

Tematik. 
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C. Kerangka Berpikir 
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