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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengelolaan Kelas 

1. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Dalam Kamus Besar Bahas Indonesia (KBBI) , pengelolaan adalah  

proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.1 Kata 

pengelolan/ manajemen  berasal dari kata bahasa Inggris, “management”  yang 

dikembangkan dari kata to manage, yang artinya  mengatur atau mengelola.2   

Sedangkan secara terminologi, pengelolaan merupakan suatu proses yang 

kontinew yang bermuatan kemampuan dan keterampilan khusus yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara perorangan maupun bersama 

orang lain atau melalui orang lain dalam mengkoordinasi dan menggunakan segala 

sumber untuk mencapai tujuan organisasi/ sekolah secara produktif, efektif dan 

efesien.3 Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau 

pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif dan 

efesien.  

Sedangkan kelas menurut Suharsimi Arikunto yang dikutip oleh Saiful 

Bahri Djamarah dan Azwan Zain, di dalam didaktif  terkandung suatu pengertian 

umum mengenai kelas, yaitu sekelompok siswa yang pada waktu yang sama 

                                                           
1Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional R. I, 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai pustaka, 2001), hal.1092 
2Nazarudin Rahman, Paradigm Holistic Pengembangan Madrasah, (Yogyakarta: Pustaka 

Felica, 2011), hal.141 
3Engkoswara dan Aan Komaria, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 

87 
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menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Kelas yang dimaksud di sini 

adalah kelas dengan sistem pengajaran klasikal dalam pengajaran secara tradisional.4  

Menurut Novan secara sederhana, kelas dapat diartikan sebagai unit kerja 

terkecil di sekolah yang di gunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar-mengajar. 

Pembagian kelas sebagai sebuah unit biasanya ditentukan oleh jenjang usia peserta 

didik. Misalnya untuk jenjang peserta didik usia 6 hingga 12 tahun yang belajar di 

SD, mereka belajar dari mulai kelas I, II, III, IV, V dan VI kemudian untuk jenjang 

peserta didik usia 12 hingga 14 tahun yang belajar di SMP/MTs, mereka belajar 

mulai dari kelas VII, VIII dan IX. Sementara itu, di tingkat SMA yang peserta 

didiknya berusia 15-17 tahun, kelas ditentukan bukan hanya dengan jenjang dan 

umur, tetapi juga minat peserta didik, misalnya setelah belajar di kelas X, pesrta 

didik naik ke kelas XI kemudian kelas XII, dan diperkenankan memilih program 

yang ia minati.5 

Di dalam buku Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain bahwa Hadari 

Nawawi memandang kelas dari dua sudut:  

a. Kelas dalam arti sempit : ruang yang dibatasi oleh empat dinding, tempat 

sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas 

dalam pengertian tradisional ini, mengandung sifat statis karena sekedar 

menunjuk pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangannya, yang 

antara lain berdasarkan pada batas umur kronologis masing-masing. 

                                                           
4Saiful Bahri Djamarah Dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta:Renika Cipta), 

hal. 175 
5Novan Ardi Wiyani, Manajemen Kelas; Teori Dan Aflikasi Untuk Menciptakan Kelas Yang 

Kondusif, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 49 
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b. Kelas dalam arti luas : suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian 

dari masyarakat sekolah, yang sebagai satu kesatuan diorganisir 

menjadibunit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar yang kreatif untuk mencapai suatu tujuan. 

Berdasarkan beberapa pengertian kelas di atas, dapat diambil kesimpulan 

bahwa kelas diartikan sebagai ruangan belajar atau rombongan belajar, yang dibatasi 

oleh empat dinding atau tempat peserta didik belajar, dan tingkatan. Ia juga dapat 

dipandang sebagai kegiatan belajar yang diberikan oleh guru dalam suatu tempat, 

ruangan, tingkat, dan waktu tertentu. Setelah berbicara tentang pengertian dari 

pengelolaan dan kelas di atas, maka di bawah ini para ahli pendidikan 

mendefenisikan pengelolaan kelas, antara lain: 

 Menurut Hadari Nawawi mengatakan pengelolaan kelas dapat diartikan 

sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam mendayagunakan potensi kelas 

berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personel untuk 

melakukan kegiatan-kegiata yang kreatif dan terarah sehingga waktu dan dana yang 

tersedia dapat dimanfaatkan secarah efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan pengembangan murid.6 

Dalam buku Pengelolaan Pengajaran Fitri Oviyanti mengatakan bahwa 

“pengelolaan kelas adalah sebuah upaya untuk memaksimalkan potensi kelas agar 

tercipta suasana yang kondusif bagi siswa untuk belajar dan guru pun merasa 

nyaman dalam mengajar”.7 

                                                           
6
 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit., hal. 176-177 

7
 Fitri Oviyanti, Pengelolaan Pengajaran, Cet Ke-2, (Palembang: Rafah Press, 2009), 

hal. 77 
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 Pengelolaan kelas dapat juga diartikan sebagai kemampuan guru atau wali 

kelas dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang 

seluas-luasnya pada setiap personel untuk melakukan kegiatan-kegiata yang kreatif 

dan terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secarah 

efisien untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum 

dan pengembangan murid.8 

Ahmad menyatakan “pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan 

untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta 

dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan”. Pengelolaan 

kelas merupakan usaha sadar, untuk mengatur kegiatan proses belajar secara 

sistematis. Usaha sadar itu mengarahkan pada persiapan bahan belajar, penyiapan 

sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi/ kondisi proses 

belajar mengajar sehingga  proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan 

kulikuler dapat tercapai.9 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya mengelola siswa di dalam kelas yang 

dilakukan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana/ kondisi kelas yang 

menunjang program pengajaran dengan jalan menciptakan dan mempertahankan 

motivasi siswa untuk selalu ikut terlibat dan berperan serta dalam proses pendidikan 

                                                           
8Maman Rachman, Manajemen Kelas, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 1998), hal. 60 
 9Portal garuda.Pentingnya Pengelolaan kelas dalam pembelajaran. (online). 

http:download.portalgaruda.orgarticle.phparticlevalstitlePentingnyaPengelolaanKelasdalam 
Pembelajaran 
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di sekolah. Oleh karena itu, posisi guru dalam kelas sangatlah penting tidak hanya 

sebagai penyampai informasi melainkan sebagai pengaruh terjadinya proses belajar. 

2. Tujuan Pengelolaan Kelas 

 Keberhasilan guru melaksanakan kegiatan pembelajaran tidak saja dituntut 

menguasai materi pelajaran, strategi dan metode mengajar, menggunakan media atau 

alat pembelajaran. Tetapi guru menyediakan atau menciptakan situasi dan kondisi 

belajar yang kondusif dan menyenangkan yang memungkinkan kegiatan belajar 

mengajar bisa berjalan dengan baik sesuai perencanaan dan mencapai tujuan sesuai 

yang dikehendaki.10 

 Tujuan dari pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja 

atau belajar dengan tertib, sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara efektif dan 

efesien. Pengelolaan kelas yang baik akan berdampak positif terhadap siswa karena 

jika kelas terkelola dengan baik siswa akan merasa nyaman, aman saat belajar karena 

iklim belajar yang kondusif. Guru sangat berperan dalam pengelolaan kelas baik 

pengelolaan secara fisik maupun pengelolaan non fisik. Apabila guru mampu 

mengelola kelas dengan baik maka tidaklah susah bagi guru untuk mencapai tujuan 

yang telah dirumuskan. Adapun menurut John Jarolinek dan Clifford D.Foster yang 

dikutif oleh B. Suryosubroto bahwa pengelolaan kelas yang baik adalah.11 

a. Good classroom management enhances the mental and social 
development of pupils. 

b. Good classroom provides intelectual and physical freedom within 
know parameters. 

c. Good classroom facilitas the chievement of goals of instruction. 

                                                           
10

 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit., hal. 177 
11B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (Wawasan Baru , Beberapa 

Metode Pendukung, Dan Beberapa Komponen Layanan Khusus), (jakarta: Renika Cipta, 2009), 
hal.41 
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d. Good classroom management allows children the develop skill of self 
direction and indevendence. 

e. Good classroom management allows pupils to share some responsibility 
for classroom management. 

f. Good classroom management works toward so warm, but from 
relationship between the teacher and pupils attiudes towards the class. 

g. Good classroom management result in positive pupils attitude toward 
the class. 
 

 Untuk lebih jelasnya dapatlah diterjemahkan sebagai berikut : 

a. Pengelolaan kelas yang baik mempertinggi perkembangan mental dan 
sosial murid-murid. 

b. Pengelolaan kelas yang baik memberii kebebasan intelektual dan fisik 
dalam karakter yang ditentukan. 

c. Pengelolaan kelas yang baik memungkinkan pencapaian tujuan 
instruksional. 

d. Pengelolaan kelas yang baik mengizinkan kepada murid untuk ikut 
berpartisipasi atas pengelolaan kelasnya. 

e. Pengelolaan kelas yang baik mengizinkan kepada murid untuk 
mengembangkan kecakapan sendiri dan tidak tergantung pada orang 
lain. 

f. Pengelolaan kelas yang baik membuat suasana yang hangat terhadap 
hubungan antara guru dan murid. 

g. Pengelolaan kelas yang baik menghasilkan sikap murid yang positif 
terhadap kelasnya.12 
 

  Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

kelas berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Hal ini merupakan tugas guru untuk 

menciptakan suasana yang dapat menimbulkan gairah belajar, meningkatkan mutu 

pembelajaran dan lebih memungkinkan guru memberiikan bimbingan terhadap siswa 

dalam belajar, sehingga diperlukan pengelolaan kelas yang memadai.sedangkan  

 

 

                                                           
12 Ibid. 
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menurut Ahmad bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut:  

1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 

maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk 

mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi belajar mengajar. 

3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 

mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan 

sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 

4) Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, 

budaya serta sifat-sifat individunya.13 

B. Ruang Lingkup Pengelolaan Kelas 

 Pengelolaan kelas yang efektif akan terwujud manakala dengan melaksanakan 

asfek ruang lingkup di dalamnya. Ada dua asfek yang harus dilakukan yaitu 

pengelolaan kelas yang berupa fisik atau kondisi fisik tempat belajar dan non fisik, 

pengelolaan yang berupa non fisik adalah pengelolaan yang menyangkut siswa, 

pengelolaan fisik berupa ruangan, pengaturan tempat duduk siswa, prabot, dan alat 

pelajaran lainnya.14 

 Menurut Made Pirdata dalam Saiful Bahri Djamarah, untuk mengelola kelas 

yang efektif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kelas adalah kelomok kerja yang diorganisasikan untuk tujuan tertentu yang 

dilengkapi oleh tugas-tugas dan diarahkan oleh guru. 

                                                           

 13Ahmad Rohani, Penegelolaan Pengajaran (Sebuah Pengantar Menuju Guru 
Proposional), (Jakarta:Renika Cipta, 2010),  hal. 18 

14
 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Op.Cit., hal. 177 
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2. Guru adalah tutor (pembimbing) bagi semua siswa bukan individu. 

3. Kelompok menyisipkan pengaruhnya kepada anggota-anggotanya. 

4. Adanya struktur kelompok, pola komunikasi, dan kesatuan kelompok. 

Keharmonisan hubungan guru dengan siswa memiliki efek terhadap 

pengelolaan kelas. Begitu pula dengan perhatian guru dengan siswa, 

keterbukaan, selalu tanggap terhadap keluhan siswa, selalu bersedia 

mendengar saran dan kritik dari siswa, dan sebagainya merupakan cara untuk 

menghadirkan pengelolaan kelas yang efektif.15 

 Sedangkan dalam menciptakan suasana atau iklim belajar yang kondusif 

diperlukan pengelolaan kelas yang memadai karena iklim belajar yang kondusif sangat 

diperlukan dalam roses belajar mengajar agar tercapai tujuan pembelajaran. 

a. Penataan Ruang Kelas 

  Penataan ruang kelas atau ruang tempat berlangsungnya proses belajar 

mengajar sangat penting dan tidak memiliki solusi yang sederhana yang penting, 

bagaimana ruang kelas itu digunakan mempengaruhi partisipan di kelas saling 

berhubungan dan apa yang dipelajari oleh siswa.16 Kondisi fisik lingkungan tempat 

belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil belajar siswa. Sarana  dan 

prasarana dalam kegiatan belajar di kelas adalah  ruang untuk belajar dan alat-alat 

pengajaran. 

  Agar sarana pengajaran dapat difungsikan secara optimal dan berhasil 

guna, sebagai usaha guru dalam mencapai tujuan pembelajaran  pengelolaan kelas 

harus di perhatikan, diantaranya meliputi: penataan ruang belajar, pengaturan tempat 

                                                           

 
15

 Saiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Op.Cit., hal. 204 
16

 Richard I. Arends, Learning To Teach (Belajar Untuk Mengajar),(Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar, 2008), hal. 130 
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duduk siswa, pengaturan alat-alat pengajar, penataan  keindahan dan kebersihan kelas, 

ventilasi dan tata  cahaya.17 Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua 

bergerak leluasa tidak berdesak-desakan dan saling menganggu antara peserta didik 

yang satu dengan yang lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar.18 

1) Penataan ruang belajar 

Agar terciptanya suasana yang menggairahkan dalam belajar, perlu 

diperhatikan penataan ruang belajar. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar 

hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan guru bergerak secara leluasa 

untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam pengaturan ruang belajar, hal-hal yang 

harus diperhatikan, yaitu: 

a) Ukuran dan bentuk kelas 

b) Jumlah siswa di dalam kelas 

c) Bentuk serta ukuran ukuran bangku dan meja siswa 

d) Jumlah kelompok dalam kelas komposisi siswa dalam kelompok (siswa 

pandai dengan kurang pandai, pria dengan wanita).19 

2) Pengaturan tempat duduk siswa 

 Dalam belajar anak didik memerlukan tempat duduk. Karena tempat duduk 

mempengaruhi  dalam belajar anak didik. Sebaiknya tempat duduk anak didik tidak 

berukuran besar mudah diubah-ubah formasinya sesuai kebutuhan. Selain itu, kursi 

dan meja peserta duduk dan guru juga menunjang dan perlu ditata (setting  kelas) 

sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang dapat 

                                                           
17

 Saiful Bahri Djamarah, Guru Dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif 
(Jakarta:Renika Cipta),  hal. 174-177 

18
 Ahmad Rohani, Op.Cit., hal. 149 

19Conny Semiawan, Dkk, Pendekatan Keterampilan Proses (Bagaiman 
Mengaktifkan Siswa Dalam Belajar), (Jakarta: Gramedia, 1990), hal. 64 
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mengaktifkan peserta didik, agar memenuhi perinsip pengelolaan tata ruang kelas 

ideal, meliputi:  

a)  Aksesibilitas: yaitu peserta didik mudah menjangkau sumber belajar 

yang tersedia  

b)  Mobilitas: yaitu peserta didik dapat bergerak ke bagian lain kelas 

c) Interaksi: memudahkan interaksi antara guru dan peserta didik 

maupuan antar peserta didik 

d) Variasi kerja peserta didik : yaitu memungkinkan peserta didik 

bekerjasama secara perorangan, berpasangan, atau kelompok.20  

 Formasi pengaturan meja kursi yang dapat dikembangkan adalah: formasi 

huruf U, meja konfersi, lingkaran, susunan chevron atau huruf V, atau kelas tradisional 

yaitu berjejer atau berbaris secara formasi auditorium. Dalam mengatur tempat duduk 

yang penting adalah memungkinkan terjadinya tatap muka , dimana dengan demikian 

guru sekaligus dapat mengontrol tingkah laku peserta didik. Pengaturan tempat duduk 

akan mempengaruhi kelancaran pengaturan proses belajar mengajar. Beberapa 

pengaturan tempat duduk diantaranya: 

(1) Berbaris belajar; 

(2) Pengelompokan yang terdiri atas 8 sampai 10 orang; 

(3) Setengah lingkaran seperti dalam teater, di mana di samping guru bisa 

langsung bertatap muka dengan peserta didik juga mudah bergerak 

untuk segera memberii bantuan kepada peserta didik, 

(4) Berbentuk lingkaran 

                                                           
20Darwiyn Syah. Dkk, Perencanaan Sistem Pengajaran Pendidikan Agama Islam, 

(Jakarta:Gaung Persada Press, 2007), hal. 304 
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(5) Individual yang biasanya terlihat di ruang baca, di perpustakaan, 

atau ruang praktek laboraturium; 

(6) Adanya dan tersedianya ruang yang sifatnya bebas di kelas di 

samping bangku tempat duduk yang diatur.21 

Pada prinsipnya, kretiria tempat duduk yang memadai adalah tempat duduk 

yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar, yaitu aman dan nyaman untuk 

dipergunakan. Diantaranya asfek yang perlu diperhatikan mengenai tempat duduk 

siswa di antaranya adalah sebagai berikut: 

(a) Segi keamanan  

Guru atau murid yang menempati tempat duduk tersebut benar-benar 

merasa aman sehingga tidak perlu khawatir akan jatuh atau celaka. 

Dengan demikian mereka dapat berkonsentrasi terhadap kegiatan 

belajar mengajar yang sedang berlangsung 

(b)    Segi kenyamanan 

Kenyamanan di sini bukan berarti tempat duduk itu harus empuk 

(tetapi jika mampu demikian tidak masalah), melainkan tempat duduk 

tersebut cukup enak digunakan, dilihat dari alas yang diduduki harus 

datar dan jangan sampai miring, mempunyai sandaran, tidak terlalu 

ke depan atau kebelakang. Perbedaan tinggi antara tempat duduk 

dengan tempat menulis harus memadai. 

(c) Segi ukuran  

Agar merasa aman dan nyaman, sebaiknya diperhatikan kondisi 

tempat duduk yang memenuhi hal-hal berikut:  
                                                           

21
 Ahmad Rohani, Op.Cit., hal. 149 
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(d) Tempat duduk guru lebih tinggi dari tempat duduk siswa, agar guru 

mudah mengawasi setiap kegiatan siswa. 

(e) Meja dan kursi untuk siswa sebaiknya: 

(1 Terpisah, agar memudahkan pengaturan untuk kegiatan lainnya. 

(2 Bentuknya sederhana, kokoh, dan bahannya kuat 

(3 Ukuran daun meja adalah 100 cm x 50 cm (standar) 

(4 Tinggi meja kurang lebih setinggi pinggul siswa. 

(5 Tinggi kursi kurang lebih setinggi lutut siswa.22 

Formasi lainnya yang dapat digunakan disesuaikan dengan tujuan dan 

strategi pembelajaran yang digunakan atau intensitas intraksi yang digunakan oleh 

guru.23 

3)  Pengaturan alat-alat pengajaran  

Diantara alat-alat pengajaran di kelas yang harus diatur adalah sebagai 

berikut: 

a) Perpustakaan kelas 

Sekolah yang maju memiliki perpustakaan di setiap kelas, 

pengaturannya dilakukan bersama-sama anak didik. 

b) Alat peraga/media pengajaran 

Alat peraga atau media pengajaran semestinya diletakkan di kelas agar 

memudahkan penggunaannya, pengaturannya dilakukan bersama-sama 

anak didik. 

                                                           
22Scrid. Hakikat Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan. (Online). http:/www. 

Scrid.Com./Doc72384835/21/A-Hakikat-Pemeliharaan-Sarana-Dan-Prasarana- Pendidika. Diakses 1 
Desember 2013 

23
 Darwiyn Syah. Dkk, Op.Cit.., 306 
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c) Papan tulis, kapur tulis, dan lain-lain  

Ukuran harus disesuaikan, warnanya harus kontras, penempatannya 

memperhatikan estitika dan terjangkau oleh peserta didik. 

d) Papan presensi anak didik 

Ditempatkan di bagian depan sehingga dapat dilihat oleh semua anak 

didik dan difungsikan sebagaimana fungsinya. 

4) Penataan keindahan dan kebersihan kelas 

  Kelas adalah merupakan ruang lingkup pengelolaan kelas, dari itu kelas 

harus diperhatikan penataan keindahan dan kebersihannya. Kelas sangat penting 

dalam proses belajar mengajar karena proses belajar mengajar Dilaksanakan di 

dalam kelas, jika kelas ditata keindahanya dan kebersihannya  akan membuat siswa 

nyaman di kelas dan bisa jadi siswa lebih senang dalam kelas daripada di halaman 

bermain saat jam istirahat berlangsung, kebersihan juga menjamin kesehatan peserta 

didik.  Hal-hal yang harus ditata di dalam kelas adalah sebagai berikut:  

a) Hiasan dinding 

Hiasan dinding (pajangan kelas) hendaknya dimanfaatkan untuk 

kepentingan pengajaran, misalnya: burung garuda, teks proklamasi, slogan 

pendidikan, gambar pahlawan, peta/globe dan gambar presiden dan wakil 

presiden. 

b) Penempataan lemari 

Lemari buku diletakkan di depan, lemari alat-alat peraga diletakkan di 

belakang. 
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c) Pemeliharaan kebersihan 

anak didik bergiliran memberisihkan kelas, guru memerika kebersihan dan 

ketertiban kelas. 

5) Ventilasi dan tata cahaya 

 Ventilasi dan tata cahaya sangat berpengaruh dalam proses belajar 

mengajar di kelas, dalam menjamin kesehatan peserta didik, yang perlu diperhatikan, 

yaitu: 

a) Ventilasi sesuai dengan ruang kelas 

b) Sebaiknya tidak merokok 

c) Pengaturan cahaya perlu diperhatikan sehingga cahaya yang masuk cukup 

d) Cahaya masuk dari arah kiri, jangan berlawanan dengan bagian depan.24 

 Dalam pengelolaan kelas kaitannya dalam memberiikan pelayanan yang 

sebaik-baiknya bagi anak didik dalam belajar, hal-hal berikut dapat dijadikan 

pegangan para guru, yaitu: mengatur tempat duduk anak didik harus mencerminkan 

belajar efektif. Bangku yang disediakan memungkinkan diubah tempatnya, ruang 

kelas yang bersih dan segar akan menjadi anak didik bergairah belajar, dan 

memelihara kebersihan dan nyaman suatu kelas/ruang belajar, sama artinya dengan 

mempermudah anak didik menerima pelajaran. 

b. Pengelolaan Pengaturan Siswa 

Dalam undang-undang republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sisdiknas dalam pasal I disebutkan siswa atau peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran 
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 Saiful Bahri Djamarah, Op.Cit., hal. 176-177 
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yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.25 Defenisi tersebut 

menghendaki guru untuk mampu mengelola potensi siswa secara individu karena 

setiap peserta didik berbeda -beda baik  dari  asfek biologis, psikologis dan 

intelektual, guru juga harus mampu mengelola peserta didik baik di kelas dalam 

mengikuti pelajaran dengan baik maupun di luar kelas dengan memberiikan tugas. 

Di dalam kelas biasanya ada keberagaman dalam kemampuan baik itu yang 

pandai, sedang dan kurang. Karenanya, guru perlu mengatur atau mengelola siswa 

kapan siswa bekerja perorangan, berpasangan, berkelompok, atau  klasikal 

disesuaikan jenis kegiatan, keterlibatan siswa, interaksi pembelajaran, waktu belajar, 

serta kesediaan sarana dan prasarana serta beragam karakteristik siswa.26 

 Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam pengelolaan siswa dalam 

belajar harus disesuaikan dengan minat dan kebutuhan siswa adalah pengelompokan 

siswa dalam belajar, seorang guru harus menyusun anggota kelompok siswa tersebut 

dengan jalan, antara lain:  

1) Mengorganisasi siswa 

 Untuk melatih dan menciptakan ketertiban kelas, perlu dibentuk organisasi 

anak didik di kelas. Pembentukan organisasi kelas merupakan langkah awal melatih 

dan membina siswa dalam hal berorgansisasi. Maka dilatih untuk belajar 

bertanggung jawab atas tugas yang dipercaya. 

 Organisasi siswa juga dapat membantu guru dalam menyediakan sarana 

pengajaran yang dibutuhkan, seperti menyediakan kapur, alat peraga,buku paket 

                                                           
25Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), Undang-Undang Rinomor 20 

Tahun 2003, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013),hal. 5 
26

 Muttaqin, Impelementasi Keterampilan Pengelolaan Kelas Dalam Pembelajaran PAI Di 
Sekolah Menengah I Meranggen, Skripsi Sarjana Pendidikan Islam, (Semarang: IAIN Walisongo, 
2009),hal. 22 
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mengisi persensi dan lain sebagainya.27 Dalam pengorganisasian ini guru harus 

mempunyai perencanaan dalam hal pengorganisasian mengembangkan potensi 

kemampuan peserta didik dengan melibatkan peserta didik untuk aktif dalam proses 

pembelajaran sedang berlangsung. 

2) Pengelompokan siswa 

Menurut Conny Semiawan dalam pengelompokan anak didik, membagi siswa 

atas beberapa konsep yaitu: 

a) Pengelompokan menurut kesenangan berkawan. 

Pada pengelompokan ini anak didik dibagi dalam beberapa kelompok atas 

dasar perkawanan /kesenangan bergaul diantara mereka. 

b) Pengelompokan menurut kemampuan. 

Untuk memudahkan pelayanan guru, anak didik dikelompokan ke dalam 

kelompok cerdas, sedang, dan lambat. Pengelompokan ini diubah sesuai 

dengan kesanggupan individual dalam mempelajari mata pelajaran.  

c) Pengelompkan berdasarkan minat 

Siswa-siswa yang melakukan kegiatan belajar yang sama dikelompokan. 

Pada situasi seperti ini, guru perlu memberi dorongan kepada siswa untuk 

berpindah dari satu kegiatan ke kegiatian yang lain.28  

C. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas  

 Sebagai upaya memperkecil masalah gangguan dalam kelas, prinsip-prinsip 

pengelolaan kelas dapat dipergunakan. Maka adalah penting bagi guru untuk 

                                                           
27

 Saiful Bahri Djamarah, Op.Cit., hal. 179-181 
28

 Conny Semiawan, Op.Cit., hal. 67-68 
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mengetahui dan menguasai prinsi-prinsip pengelolaan kelas, yang diuraikan berikut 

ini: 

1. Hangat dan antusias  

Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar, guru yang 

hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada 

tugasnya atau aktivitasnya akan berhasil dalam mengimpelementasikan 

pengelolaan kelas. 

2. Bervariasi 

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

antara guru dan anak didik mengurangi munculnya gangguan, kevariasaian 

dalam penggunaan apa yang di sebut diatas merupakan kunci untuk 

tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. 

3. Keluesan 

Keluesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat 

mencegah kemungkinan munculnya ganguan anak didik serta menciptakan 

iklim belajar mengajar yang efektif. 

4. Penekanan pada hal-hal positif 

Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada 

hal-hal yang positif, dan menghindari pemusatan perhatian anak didik pada 

hal-hal yang negatif. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian 

penguatan yang positif, dan kesadaran guru untuk mengindari keslahan yang 

dapat menganggu jalannya proses belajar mengajar. 
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5 Tantangan  

Tantangan dapat diberikan kepada siswa dengan menggunakan kata-kata, 

tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan dalam rangka meningkatkan gairah 

anak didik untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya 

tingkah laku yang menyimpang. Tantangan juga, akan menarik perhatian 

anak didik untuk dapat menambah dan mengendalikan gairah belajar 

mereka. 

6 Penanaman Disiplin Diri 

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat 

mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu 

mendorong anak didik untuk melaksanakn disiplin diri sendri dan guru 

sendiri hendaknya menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan 

pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal bila 

ingin anak didiknya ikut disiplin dalam segala hal.29 

D. Pendekatan Pengelolaan Kelas 

 Berbagai pendekatan dapat dilakukan oleh guru dalam melakukan pengelolaan 

kelas. Sebagai upaya guru menciptakan pengelolaan disiplin kelas untuk 

mewujudkan pengelolaan kelas yang berhasil guna, agar kgiatan pengelolaan kelas 

dapat berjalan secara maksimal. Pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan guru 

di dalam kelas untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang efektif antara lain.30  

                                                           
29

 Saiful Bahri Djamarah, dan Azwan Zain, Op.Cit., hal. 184-186 
30

 Ellya, Penerapan Manajemen Kelas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di 
Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah I Palembang (Skripsi), (Palembang: IAIN Raden Fatah 
Palembang, 2014), hal. 32 
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1. Pendekataan kekuasaan 

 Pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses utuk mengontrol tingkah 

laku anak didik. Peranan guru di sini adalah menciptakan dan mempertahankan 

situasi disiplin dalam kelas. 

2. Pendekatan Ancaman 

Dari pendekatan ancaman ini atau intimidasi ini, pengelolaan kelas juga 

sebagai suatu proses untuk mengontrol tingkah laku anak didik dilakukan dengan 

cara memberiikan ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran dan memaksa.  

3. Pendekatan Kebebasan 

 Pengelolaan diartikan secara suatu proses untuk membantu anak didik 

agar merasa bebas untuk mengerjakan sesuatu kapan saja dan dimana saja. Pranan 

guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. 

4. Pendekatan Resep 

 Pendekatan resep ini dilakukan dengan memberi satu daftar yang dapat 

menggambarkan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh guru 

dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. 

5. Pendekatan Pengajaran 

 Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu 

perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak 

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

menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan 

menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru adalah 

merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik. 
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6. Pendekatan perubahan tingkah laku 

 Pendekatan berdasarkan perubahan tingkah laku (behavior 

modification approach) ini  bertolak dari sudut pandang psikologis bihaviorial yang 

mengemukakan asumsi sebagai berikut:  

a. Semua tingkah laku yang baik dan buruk merupakan hasil proses 

belajar. Asumsi ini mengharuskan wali/guru kelas berusaha 

menyusun program kelas dan suasan yang dapat merangsang  

terwujudnya proses belajar yang memungkinkan siswa mewujudkan 

tingkah laku yang baik menurut ukuran norma-norma yang berlaku 

dilingkungan sekitarnya.  

b. Di dalam proses belajar terdapat proses psikologi yang fundamental 

berupa penguatan positif (positive reinforcement), hukuman, 

penghapusan (extinction) dan penguatan negatif (negative 

reinforcement). Asumsi ini mengharuskan seorang wali/guru kelas 

melakukan usaha-usaha mengulang-ulang program atau kegiatan 

yang dinilai baik (perangsang) bagi terbentuknya tingkah laku 

tertentu, terutama dikalangan siswa.  

 Proses psikologi yang dimaksud adalah penggunaan hukuman, 

penghapusan dan penguatan negatif. Asumsi ini mengharuskan seorang guru 

berusaha menyusun program kelas dan suasana yang dapat merangsang terwujudnya 

proses belajar yang memungkinkan siswa untuk bertingkah laku yang baik. Untuk 

membina tingkah laku yang baik, guru harus memberi penguatan positif yang berupa 

pemberian contoh atau petunjuk yang baik. Sedangkan untuk mengurangi 
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tingkah laku yang tidak dikehendaki, guru mengunakan hukuman atau penghapusan 

(pembatalan pemberian ganjara yang sebenarnya diharapkan peserta didik). 

7. Pendekatan suasana emosi dan hubungan sosial 

 Pendekatan pengelolaan kelas berdasarkan suasana prasaan dan suasan 

sosial (socio-emotional climate approach) didalam kelas sebagai kelompok individu 

cenderung pada pandangan psikologi klinis dan konsling (penyuluhan). Menurut 

pendekatan ini pengelolaan kelas merupakan suatu proses menciptakan iklim atau 

suasana emosional dan hubungan sosial yang positif dalam kelas. Suasana emosional 

dan hubungan sosial yang positif, artinya, ada hubungan yang baik yang positif 

antara guru dengan anak didik, atau antara anak didik dengan anak didik. Di sini 

guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan pranannya 

adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. 

8. Pendekatan proses kelompok. 

 Pendekatan ini didasarkan pada psikologi sosial dan dinamika 

kelompok yang mengemukakan asumsi bahwa: 

a. Pengalaman belajar di sekolah bagi siswa berlangsung dalam 

konteks kelompok sosial. 

b. Tugas guru yang terutama adalah memelihra kelompok belajar 

agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif.31 

 Pendekatan ini mengharuskan seorang guru dalam pengelolaan kelas selalu 

mengutamakan kegiatan yang mengikut sertakan seluruh personal kelas yang 

diarahkan kepada kegiatan kelompok atau bersama, kemudian guru membina dan 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan kelompok agar hasilnya lebih baik. 
                                                           

31
 Saiful Bahri Djamarah, dan Azwan Zain, Op.Cit., hal. 179-184 
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9. Pendekatan elektis dan pluralistik 

  Pendekatan elektis ini menekankan pada potensionalitas, kreativitas, 

dan inisiatif wali/guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut 

berdasarkan situasi yang dihadapinya. Pengguna pendekatan itu dalam situasi 

mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus 

mengombinasikan dan atau ketiga pendekatan. Pendekatan elektis disebut juga 

pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan 

berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk  dapat menciptakan dan 

mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar 

berjalan efektif dan efesien.32   

  Berbagai pendekatan pengelolaan kelas di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai mana yang 

telah di tetapkan dalam hal proses belajar mengajar, khususnya dalam menerapkan 

pengelolaan kelas, maka guru dituntut untuk dapat memahami dan menerapkan 

berbagai pendekatan yang ada berdasarkan dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi, guna untuk kelancaran proses belajar mengajar dan demi tercapainya 

tujuan pembelajaran 

E.  Faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas 

Secarah umum faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas dibagi menjadi 

dua golongan yaitu, faktor intern dan ekstern siswa. Faktor intern siswa berhubungan 

dengan masalah emosi, pikiran, dan prilaku. Keperibadian siswa dengan ciri-ciri 

khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda-beda dari siswa lainnya secara 

                                                           
32

 Ibid. 
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individual. Perbedaan secara individual ini dilihat dari segi asfek yaitu perbedaan 

biologis, intelektual, dan psikologis.  

 Faktor ekstern siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, 

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

jumalah siswa di kelas, misalnya dua puluh orang ke atas akan cenderung lebih 

muda terjadi konflik. Sebaliknya semakin sedikit jumlah siswa di kelas cenderung 

lebih kecil terjadi konflik.33 

 Berhasilnya pengelolaan kelas dalam memberiikan dukungan terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai, banyak dipengaruhi oleh 

berbagai faktor. Faktor–faktor tersebut melekat pada kondisi fisik kelas dan 

pendukungnya, juga di pengaruhi oleh faktor non fisik (sosio-emosional) yang 

melekat pada guru. Untuk mewujudkan pengelolaan kelas yang baik, ada beberapa 

fakor yang mempengaruhinya antara lain: 

1.Kondisi fisik 

 Lingkungan, fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap 

hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat 

minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai 

pengaruh positif terhadap tujuan pengajaran. Adapun kondisi fisik ini meliputi: 

a. Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua siswa bergerak 

leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling menganggu antara siswa 

yang lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar.  
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b. Pengaturan tempat duduk 

Mengatur tempat duduk yang penting adalah memungkinkan 

terjadinya tatap muka, dengan demikian guru dapat mengontrol 

tingkah laku siswa. pengtauran tempat duduk akan mempengaruhi 

kelancaran proses belajar mengajar.34 

c. Ventilasi dan pengaturan cahaya  

Suhu, ventilasi dan penerangan (kendatipun guru sulit mengatur 

karena sudah ada) adalah aset penting untuk tercapainya suasana 

belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup 

menjamin kesehatan siswa. 

d. Pengaturan penyimpanan barang-barang 

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah 

dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan bagi 

kepentingan belajar. Barang-barang yang karena nilai praktisnya 

tinggi dan dapat disimpan di ruang kelas seperti buku pelajaran, 

pedoman kurikulum, kartu pribadi dan sebagainya, hendaknya 

ditematkan sedemikian rupa sehingga tidak menganggu gerak 

kegiatan siswa. Masalah pemeliharaan juga sangat penting dan 

secara periodik harus dicek. Hal lainnya adalah pengamanan barang-

barang tersebut. Baik dari pencurian maupun barang-barang yang 

mudah meledak atau terbakar. 

                                                           
34

 Tim Dosen Administrasi UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 
2012), hal. 290 
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 Hal lain yang perlu diperhatkan dalam penciptaan lingkungan fisik tempat 

belajar adalah kebersihan dan kerapian.35 

2. Kondisi non fisik (kondisi sosio- emosional) 

Kondisi sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar 

terhadap proses belajar mengajar, kegairahan peserta didik merupakan efektifitas 

tercapinya tujuan pengajaran. Kondisi sosio-emosional tersebut meliputi, tipe 

kepemimpinan guru , sikap guru, dan pembinaan hubungan baik. 

a. Kondisi organisasi 

Kegiatan rutin yang secara organisasional yang dilakukan baik tingakat 

kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah  pengelolaan kelas. 

Dengan kegiatan rutin yang telah di atur secara jelas dan telah di komunikasikan 

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

menyebabkan tertanamnya pada diri setiap siswa kebiasaan yang baik. Kegiatan ini 

berupa pembinaan hubungan baik atau (raport).36 

 Kondisi tersebut sangat berpengaruh besar dalam menunjang kesuksesan 

kegiatan pembelajaran dalam kelas. Karena kondisi tersebut tidak terpaku pada 

kondisi fisik tetapi pada sikap dan gaya kepemimpinan guru serta hubungan guru 

dengan murid juga berpengaruh dalam proses pembelajaran. Untuk itu kondisi 

tersebut harus dijaga oleh guru untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif, 

nyaman serta menyenangkan salah satu asfek kelas yang menyenangkan adalah 

bahwa guru sangat mampu mengontrol penciptaan iklim belajar yang atraktif 

(menarik) dan menyenangkan . Displays warna-warni dan ceria dapat 
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 Ibid. 
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membuat kelas riang dan membuatnya menjadi lingkungan yang lebih 

menyenangkan, tetapi sekaligus memberiikan kesempatan kepada guru untuk 

memungkinkan terjadinya peripheral learning. Untuk itu guru harus 

menggunakkan strategi pembelajaran yang tepat agar dapat menciptakan iklim 

belajar yang baik dan menyenangkan. 

1. Faktor Pendukung dalam pengelolaan kelas 

 Dalam pelaksanaan pengelolaan kelas, manajemen sekolah, partisipasi 

siswa dalam kelas. Komponen keterampilan pengelolaan kelas terbagi menjadi dua 

bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan. Kondisi belajar yang optimal dan keterampilan yang berhubungan 

dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. Keterampilan yang 

berhubungan dengan penciptaan kondisi belajar yang optimal diantaranya adalah : 

a. Keterampilan guru dalam pengelolaan kelas yang meliputi, keterampilan 

sikap tanggap, membagi perhatian, pemusatan perhatian kelompok. 

Keterampilan yang  merubah suasan yang kurang kondusif dalam 

pembelajaran karena ada ulah seorang siswa atau sekelompok siswa 

kepada suasana yang lebih kondusif. Untuk itu keterampilan yang pada 

asfek ini lebih menekankan kepada strategi guru dalam merubah tingkah 

laku siswa yang bermasalah.37 

 

                                                           
37Rohani. Pendekatan Dalam Pengelolaan Kelas. 2014. (Online). http:// 

Penelitiantindakankelas.Blogspot.Com/2014/10/Pendekatan-Dalam-Pengelolaan-Kelas .html 
Diakses 28 Januari 2015 
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b.  Manajemen sekolah yang dimaksud adalah kemampuan pihak sekolah 

dalam memfasilitasi sarana yang dapat mendukung terciptanya kondisi 

pembelajaran yang menguntungkan.  

c.  Partisipasi siswa adalah keinginan siswa untuk tetap mengikuti alur 

permainan atau proses pembelajaran yang telah disepakati bersama. 

Semakin besar partisipasi aktif dan positif yang ditampilkan oleh siswa, 

semakin besar pula kemungkinan guru berhasil dalam mengelola kelas 

dengan baik. 

2. Faktor penghambat dalam pengelolaan kelas 

Dalam pengelolaan kelas penghambat bisa datang dari guru sendiri, dari 

peserta didik, lingkungan keluarga ataupun karena faktor  

a. Faktor Guru  

  Faktor penghambat yang datang dari guru berupa hal-hal sebagai berikut: 

(1) Tipe kepemimpinan guru. Guru selain berperan sebagai pengajar dan 

pendidik, ia juga mempunyai peran lain. Menurut Mulyasa ada beberapa 

peran yang dimiliki oleh guru, salah satunya adalah peran guru sebagai 

pelatih. Untuk itu, disamping harus memperhatian kompetensi dasar dan 

materi standar, guru juga harus mampu memperhatikan perbedaan 

individual peserta didik dan lingkungannya. Guru yang kurang 

demokratais atau otoriter bisa menumbuhkan sikap atau tingkah laku yang 

kurang kondusif dari peserta didik. Tipe kepemimpian guru turut 

membantu dalam bermunculnya sumber masalah pengelolaan kelas.38 

                                                           
38

 Ibid. 
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Guru sebagai pemimpin di kelas harus mampu menciptakan atmosfir kelas 

yang ilmiah, agamis, dan menyenangkan.39 

(2) Keperibadian guru. Guru yang akan berhasil dalam melaksanakan 

tugasnya,  dituntut memiliki keperibadian yang kuat adalah ia senantiasa 

bersikap sabar, hangat, adil, objektif dan fleksibel dalam menanggapi 

masalah keluhan yang dihadapi peserta didik sehingga terbinanya 

hubungan yang harmonis dan kekeluargaan diantara guru dan peserta 

didik. Sikap yang bertentangan dengan keperibadian tersebut akan 

menimbulkan relasi yang harmonis sehingga terwujudnya masalah baru 

dalam pengelolaan kelas.  

(3) Metode mengajar guru. guru yang kurang memperhatkan dalam memilih 

strategi yang tepat dan menarik dalam sebuah pembelajaran bisa menjadi 

pemicu munculnya masalah pengelolaan kelas. 

(4) Pemahaman guru tentang psikologi perkembangan peserta didik. 

Terbatasnya kemampuan guru untuk memahami prilaku peserta didik dan 

latar belakangnya dapat disebabkan karena tidak tahu caranya ataupun 

karena beban mengajar guru yang diluar batas, kemampuannya yang 

wajar karena mengajar diberbagai sekolah sehingga guru datang ke 

sekolah semata-mata untuk mengajar.40 

  Uraian di atas dapat disimpulkan secara umum faktor yang 

mempengaruhi pengelolaan kelas di bagi dua golongan yaitu, faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor interen yaitu berhubungan dengan masalah emosi,pikiran dan prilaku 

                                                           
39

 Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, Konsef Strategi Pembelajaran (Bndung: 
Retika Utama, 2012), hal. 111 

40Rohani, Op.Cit.  
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siswa. Faktor ekstern terkait dengan masalah lingkungan belajar siswa, penempatan 

siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa dan sebagainya.  

  Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan kelas adalah guru, di 

dalam kelas guru adalah pemimpin bagi siswa dari itu sipat kepemimpinan guru 

sangat dibutuhkan di dalam kelas tersebut, keperibadian mengadapi berbagai 

masalah peserta didik dengan baik dan bersikap adil. Tipe kepemimpinan guru 

sangat membantu dalam pengelolaan kelas karena jika guru memiliki tipe 

kepemimpinan yang demokratis akan menambah keakraban siswa terhadap guru 

sehingga siswa tidak merasa tegang dan segan-segan saat proses belajar berlangsung 

ataupun mau bertanya jika belum mengerti dengan materi yang di ajarkan guru, dan 

juga sebaliknya jika guru bersifat otoriter siswa merasa tegang sehingga terciptalah 

kondisi belajar yang pasif tidak aktif. 

 Metode mengajar guru sangat berpengaruh dalam pengelolaan kelas, 

karena jika guru tidak tepat memilih metode mengajar akan membuat peserta didik 

bosan, tidak kondusif dan peserta didik akan mengalami kesulitan untuk memahami 

materi yang telah di ajarkan guru. manajemen sekolah sala satu fakor pendukung 

pengelolaan kelas karena jika sekolah memfasilitasi sekolah dengan baik maka akan 

mempermudah proses pembelajaran dalam kelas dan partisipasi siswa sangat 

mempengaruhi dalam pengelolaan kelas karena jika siswa bersedia mengikuti alur 

atau peraturan yang guru berikan saat proses belajar mengajar akan mencapai 

pengelolaan kelas yang efektif, guru juga dituntut untuk memperhatikan siswa, cepat 

tanggap terhadap siswa dan mampu merubah sikap siswa untuk kearah yang lebih 

baik demi tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Adapun Fakto-
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faktor yang mempengaruhi pengelolaan kelas yang yang berasal dari siswa yaitu 

faktor intern siswa dan Al-Himah ekstern siswa Saat melakukan pengelolaan kelas. 

guru harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh. Kedua faktor ini amat 

menentukan keberhasilan guru dalam melakukan pengelolaan kelas. Secara umum 

faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengelolaan kelas yang dilakukan guru 

dapat di bedakan ke dalam dua golongan yaitu: 

1. Faktor internal siswa 

Faktor internal siswa adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

masalah emosi, pikiran, dan perilaku yang ada di dalam diri masing-masing siswa 

yang ada di kelas yang bersangkutan. 

a. Setiap siswa mempunyai keadaan emosi yang berbeda-beda, bahkan 

pada setiap diri siswa pada waktu-waktu yang berbeda. Berbagai faktor 

lain dapat mempengaruhi bagaimana emosi siswa saat pembelajaran 

berlangsung. Penting sekali untuk memelihara emosi positif setiap siswa 

saat pembelajaran berlangsung.  

b. Pikiran setiap siswa pun demikian. Pada suatu waktu mereka bisa saja 

sangat terkonsentrasi untuk belajar, sedangkan pada waktu lain mereka 

sulit sekali berkonsentrasi. Pikiran siswa bisa saja pergi ke tempat lain 

atau ke hal-hal lain di luar proses pembelajaran. Kemampuan guru untuk 

membuat pikiran siswa kondusif untuk belajar sangatlah penting. 

Beragam strategi dan metode pembelajaran yang bervariasi dapat 

membantu siswa mengarahkan pikirannya untuk belajar secara 

optimal. Perilaku dan kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya 



50 

 

 

 

masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara 

individual. Kita tahu, tidak akan ada siswa yang mempunyai 

karakteristik atau kepribadian yang sama. Perbedaan secara individual 

ini dilihat dari segi asfek yaitu perbedaan biologis, intelektual, dan 

psikologis 

2. Faktor Eksternal siswa 

Faktor eksternal siswa adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan 

masalah di luar diri masing-masing siswa. Beberapa faktor yang tergolong ke dalam 

faktor eksternal antara lain suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, 

pengelompokan siswa, jumlah siswa, dan sebagainya. 

a. Suasana lingkungan belajar (ruang kelas atau tempat lainnya yang 

digunakan untuk belajar) haruslah kondusif sehingga mendukung 

berlangsungnya proses pembelajaran secara efektip. 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. 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  
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pendengaran mereka terbatasi oleh tempat duduk yang letaknya tidak 

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa.  

b.  Selanjutnya, 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. Pengelompokan siswa yang kurang tepat dapat 

menimbulkan masalah sehingga dapat mengganggu atau menyulitkan 

manajemen (pengelolaan) kelas.  

c. 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 semakin sedikit 

jumlah siswa di kelas cenderung lebih kecil terjadi konflik.41 

 

 

 

                                                           
41 Penelitian Tindakan Kelas. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas. 

2014.(Online).Http://Penelitiantindakankelas.Blogspot.Com/2014/10/FaktorYangMempengaruhi-
Pengelolaan-Kelas.Html. Di Akses 30 Mei 2015 

  


