
 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

2.1  Kompetensi Profesional Guru 

 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang 

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat 

melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-

baiknya. 

 

Majid (2005:6) menjelaskan kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Kompetensi tersebut akan terwujud 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan 

fungsinya sebagai guru. 

 

Muhaimin (2004:151) menjelaskan kompetensi adalah seperangkat tindakan 

intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat 

untuk dianggap mampu melaksankan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan 

tertentu. Sifat intelegen harus ditunjukan sebagai kemahiran, ketetapan, dan 

keberhasilan bertindak. Sifat tanggung jawab harus ditunjukkan sebagai 

kebenaran tindakan baik dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, teknologi 

maupun etika.  

 



12 
 

Depdiknas (2004:7) merumuskan definisi kompetensi sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir 

dan bertindak. 

 

Menurut Syah (2000:230), “kompetensi” adalah kemampuan, kecakapan, keadaan 

berwenang, atau memenuhi syarat menurut ketentuan hukum. Selanjutnya masih 

menurut Syah, dikemukakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang 

guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan 

layak. 

 

Berdasarkan pengertian kompetensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam 

bidang pekerjaannya atau profesi yang digelutinya, sehingga membuahkan hasil 

yang maksimal dan berkualitas. 

 

Pada perspektif  kebijakan nasional, pemerintah telah merumuskan empat jenis 

kompetensi guru, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah 

No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Guru diharapkan dapat 

menjalankan tugasnya secara profesional dengan memiliki dan menguasai 

keempat kompetensi tersebut.  

 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran. Peraturan Menteri Pendidikan No 16 Tahun 2007 menyebutkan 

bahwa standar kompetensi pedagogik guru terdiri dari (a) menguasai karakteristik 

siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan intelektual, 
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(b) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, (c) 

mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, (d) 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (e) memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, (f) memfasilitasi 

pengembangan potensi siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki, (g) berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun terhadap siswa, (h) 

menyelenggarakan penilaian juga evaluasi proses dan hasil belajar, (i) memanfaat-

kan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, (j) melakukan 

tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 

 

Kompetensi kepribadian merupakan suatu masalah abstrak yang hanya dapat 

dilihat lewat penampilan, tindakan, ucapan dan cara berpakaian seseorang. Setiap 

orang memiliki kepribadian yang berbeda. Kompetensi kepribadian merupakan 

suatu performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus dimiliki seorang guru.  

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulyasa (2003:118) bahwa kompetensi 

kepribadian adalah pribadi yang layak diteladani, memiliki sikap dan kemampuan 

memimpin yang demokratis serta mengayomi siswa. Seorang guru harus memiliki 

kepribadian yang: (a) mantap, (b) stabil, (c) dewasa, (d) arif, (e) berwibawa, (f) 

berakhlak mulia, dan (g) dapat menjadi tauladan. 

 

Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan keahliannya. 

Seorang guru harus menyampaikan sesuatu sesuai keahliannya kepada siswa 

dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Seorang guru memiliki 

kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki pengetahuan dan pemahaman 

dasar di bidangnya. Disiplin ilmu dasar yang harus diketahui dan dipahami oleh 
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seorang guru meliputi: (a) penguasaan bidang studi (materi) pembelajaran secara 

luas dan mendalam yang memungkinkannya untuk membimbing siswa dalam 

memenuhi kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan, dan 

(b) memilih juga mengembangkan kurikulum dan atau silabus sesuai standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. 

 

Menurut Sowiyah (2010: 126-128) Kompetensi profesional secara lebih khusus 

dapat diartikan sebagai berikut: 1) memahami SNP, 2) mengembangkan KTSP, 3) 

menguasai materi pembelajaran, 4) mengelola program pembelajaran, 5) 

mengelola kelas, menggunakan media dan sumber pembelajaran, 6) menguasai 

landasan-landasan kependidikan, 7) memahami dan melaksnaakan pengembangan 

peserta didik, 8) memahami dan menyelnggarakan administrasi sekolah, 9) 

memahami penelitian dalam pembelajaran, 10) menampilkan keteladanan dan 

kepemimpinan dalam pembelajaran, 11) mengembangkan teori dan konsep dasar 

kependidikan, 12) memahami dan melaksanakan konsep pembelajaran individual.  

 

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi 

profesional adalah “kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan 

mendalam”.  

 

Surya (2003:138) mengemukakan kompetensi profesional adalah berbagai 

kemampuan yang diperlukan agar dapat mewujudkan dirinya sebagai guru 

profesional. Kompetensi profesional meliputi kepakaran atau keahlian dalam 

bidangnya yaitu penguasaan bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, 

rasa tanggung jawab akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru 

lainnya.  

 

Johnson sebagaimana dikutip Anwar (2004:63) mengemukakan kemampuan 

profesional mencakup (1) penguasaan pelajaran yang terkini atas penguasaan 

bahan yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan bahan yang 
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diajarkan tersebut, (2) penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan 

kependidikan dan keguruan, (3) penguasaan proses-proses kependidikan, 

keguruan dan pembelajaran siswa.  

 

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi profesional guru pada hakekatnya adalah seperangkat 

penguasaan kemampuan dan keahlian khusus yang harus ada pada seorang guru 

dalam bidangnya sehingga ia mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai 

guru profesional. 

 

2.1.1 Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru 

 

Ruang lingkup kompetensi profesional guru meliputi hal-hal sebagai berikut: a) 

Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, 

sosiologis, dan sebagainya; b) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai 

taraf perkembangan peserta didik; c) Mampu ,menangani dan mengembangkan 

bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya; d) Mengerti dan dapat menerapkan 

metode pembelajaran yang bervariasi; e) Mampu mengembangkan dan 

menggunakan berbagai alat, media dan sumber belajar yang relevan; f) Mampu 

mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran; g) Mampu 

melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik; h) Mampu menumbuhkan 

kepribadian peserta didik. 

 

Depdiknas (2004:9) mengemukakan kompetensi profesional meliputi (1) 

pengembangan profesi, pemahaman wawasan, dan penguasaan bahan kajian 

akademik.Pengembangan profesi meliputi (1) mengikuti informasi perkembangan 

iptek yang mendukung profesi melalui berbagai kegiatan ilmiah, (2) 

mengalihbahasakan buku pelajaran/karya ilmiah, (3) mengembangkan berbagai 

model pembelajaran, (4) menulis makalah, (5) menulis/menyusun diktat pelajaran, 
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(6) menulis buku pelajaran, (7) menulis modul, (8) menulis karya ilmiah, (9) 

melakukan penelitian ilmiah (action research), (10) menemukan teknologi tepat 

guna, (11) membuat alat peraga/media, (12) menciptakan karya seni, (13) 

mengikuti pelatihan terakreditasi, (14) mengikuti pendidikan kualifikasi, dan (15) 

mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum. 

Pemahaman wawasan meliputi (1) memahami visi dan misi, (2) memahami 

hubungan pendidikan dengan pengajaran, (3) memahami konsep pendidikan dasar 

dan menengah, (4) memahami fungsi sekolah, (5) mengidentifikasi permasalahan 

umum pendidikan dalam hal proses dan hasil belajar, (6) membangun sistem yang 

menunjukkan keterkaitan pendidikan dan luar sekolah.  

Penguasaan bahan kajian akademik meliputi (1) memahami struktur pengetahuan, 

(2) menguasai substansi materi, (3) menguasai substansi kekuasaan sesuai dengan 

jenis pelayanan yang dibutuhkan siswa. Berdasarkan uraian di atas, kompetensi 

profesional guru tercermin dari indikator (1) kemampuan penguasaan materi 

pelajaran, (2) kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah, (3) 

kemampuan pengembangan profesi, dan (4) pemahaman terhadap wawasan dan 

landasan pendidikan. 

 

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru 

merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Pengembangan kompetensi 

profesional guru adalah upaya guru untuk meningkatkan profesionalisme diri agar 

memilki kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan 

perkembangan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. 

 

Pengembangan kompetensi profesional guru merupakan bidang profesional yang 

mempergunakan pelaksanaan pengembangan untuk membawa karyawan, manager 

dan anggota organisasi lainnya ke arah yang lebih berkualitas, lebih produktif, 

serta memiliki kepuasan yang lebih tinggi. Pengembangan kompetensi profesional 

guru sebagai perencanaan dan upaya yang berkelanjutan dari manajemen untuk 

memperbaiki tingkat kompetensi karyawan dan kinerja organisasi. Pengembangan 

kompetensi profesional guru merupakan proses pengembangan atau keterampilan, 

pengetahuan dan sikap individu untuk memperbaiki kinerjanya saat ini maupun 

untuk masa depan.  
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Pengembangan kompetensi profesional guru yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan secara umum ditujukan untuk pertumbuhan kemampuan dirinya. 

Dengan pengembangan kompetensi profesional guru akan lebih terbuka, memiliki 

kemampuan dan keterampilan mengajar yang lebih baik, memiliki pengetahuan 

dan pengalaman yang kompleks, lebih manusiawi dan memiliki sikap 

kependidikan yang lebih baik pula. Pengembangan kompetensi profesional guru 

harus terus dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya 

sehingga dapat melaksanakan tugas secara lebih profesional. Hal ini, 

menunjukkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan 

melalui program pelatihan adalah dalam rangka meningkatkan kompetensi tenaga 

kependidikan (guru) yang bermutu dan berkualitas melalui program in-service 

training. 

 

Program pembinaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan profesional 

guru melalui pemberian bantuan yang terutama bercorak layanan profesional 

kepada guru. Hal ini, secara umum bertujuan untuk memberikan bantuan dalam 

mengembangkan situasi belajar yang lebih baik. 

 

Pada dasarnya program pengembangan kompetensi guru dapat dilakukan dalam 

tiga bentuk yaitu training, education, dan development. Perbedaan diantara ketiga 

bentuk program pengembangan SDM tersebut adalah training merupakan proses 

pembelajaran hubungannya dengan pekerjaan secara aktual yang sedang 

dilakukan individu saat itu.  

Cara lain untuk mengembangkan kompetensi profesional guru di antaranya: a) 

Meningkatkan penguasaan materi pelajaran, pengetahuan proses belajar mengajar, 
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dan evaluasi belajar melalui: pelatihan, belajar mandiri, melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi; b) Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan 

murid, dengan sesama guru, dengan TU, kepala sekolah, dan dengan warga 

masyarakat sekitar; c) Berlatih menampilkan perilaku sesuai dengan pribadi guru 

yang dikehendaki; d) Dapat juga dilakukan melalui optimalisasi peran kepala 

sekolah sebagai : educator, manajer, administrator, supervisor, leader, pencipta 

iklim kerja, dan wirausahawan; e) Selain oleh kepala sekolah peningkatan 

kompetensi guru juga dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk sertifikasi guru, 

UU guru dan dosen, dll             

 

2.2 Manajemen Kelas 

 

Manajemen kelas merupakan aspek pendidikan yang sering dijadikan perhatian 

utama oleh para calon guru, guru baru, dan bahkan guru yang telah 

berpengalaman. Karena calon guru, guru baru, dan guru yang telah 

berpengalaman berkeinginan agar para peserta didik dapat belajar dengan optimal. 

Dalam artian guru mampu menyampaikan bahan pelajaran dan dapat diterima 

oleh  peserta didik dengan baik.  

 

Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari kehari dan bahkan dari waktu ke 

waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Karena itu, kelas selalu 

dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap mental, dan emosional siswa. 

Sebelum mengetahui lebih jauh apa itu manajemen kelas, disini akan dibahas 

terlebih dahulu istilah manajemen dan manajemen pendidikan, yang memang 

manajemen kelas adalah salah satu unsur yang terdapat dalam manajemen 

pendidikan. 
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Kata manajemen awalnya hanya sangat populer di dunia bisnis komersial. Di 

dunia pendidikan sendiri lebih dikenal dengan istilah administrasi. Karena itu, di 

lingkungan institusi pendidikan sangat populer istilah administrasi sekolah, 

administrasi pendidikan dan administrasi kelas. Jika ditilik proses kerja atau 

fungsi organiknya, administrasi dan manajemen boleh dikatakan sama. Meskipun 

ada para ahli yang mengatakan bahwa manajemen merupakan inti dari kegiatan 

atau proses administrasi. Kini, kata manajemen semakin populer disemua bidang, 

baik bidang bisnis, pemerintah, maupun pendidikan. 

 

Menurut Arikunto 2008 Manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu 

yang usianya relatif lebih muda sehingga tidaklah aneh apabila banyak yang 

belum mengenal. Manajemen pendidikan itu sendiri adalah suatu kegiatan atau 

rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerja sama sekelompok 

manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. 

 

Di dalam manajemen pendidikan sendiri terdapat beberapa ruang lingkup dan 

unsur-unsur di antaranya: manajemen siswa, manajemen kurikulum, manajemen 

personil, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen 

tata laksana pendidikan, manajemen humas pendidikan, manajemen kelas dan lain 

sebagainya. Dengan demikian, manajemen kelas tidak bisa terlepas dari 

pembahasan manajemen pendidikan. 
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2.2.1 Teori Manajemen Kelas 

 

Maju tidaknya dunia pendidikan tentu tidak bisa dilepaskan dari peran guru. 

Namun, peran guru di sini bukan sekedar aktivitas mengajarkan materi pelajaran 

kepada siswa. Perlu diperhatikan juga bagaimana cara mengajar yang efektif dan 

baik. Antara kemampuan mengajar dan kemampuan memanajemen kelas yang 

baik, keduanya merupakan dua faktor yang tidak bisa dipisahkan.  

 

Keberhasilan seseorang siswa dalam menangkap dan memahami mata pelajaran 

yang mereka pelajari sungguh sangat ditentukan oleh suasana kelas yang 

kondusif, dimana hal ini membutuhkan kecakapan para guru dalam mengelola dan 

menatanya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi para guru untuk memahami 

strategi memanajemen kelas dengan baik.  

 

Pembelajaran yang efektif merupakan keinginan yang hendak dicapai oleh 

pendidik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dilakukan dengan 

menciptakan dan mengelola kelas yang menyenangkan bagi anak. Untuk itu 

praktik pembelajaran hendaknya berorientasi pada perkembangan anak, serta 

karakteristik peserta didik sehingga proses pembelajaran memberikan dampak 

positif bagi perkembangan anak. 

 

Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Kata 

pengelolaan diartikan “Manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari 

bahasa Inggris, yaitu “Management” yaitu ketatalaksanaan dan tata pimpinan 

Djamarah (2002 : 96) 
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Mulyadi (2009 : 2) Manajemen kelas berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan 

kelas. Manajemen berasal dari kata bahasa inggris yaitu management, yang 

diterjemahkan pula menjadi pengelolaan, berarti proses penggunaan sumber daya 

secara efektif untuk mencapai sasaran 

 

Sementara yang dimaksud kelas adalah suatu kelompok manusia yang melakukan 

belajar bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru. Sebagian 

pengamat yang lain mengartikan kelas menjadi dua pemaknaan. Pertama, kelas 

dalam arti sempit, yaitu berupa ruangan khusus, tempat sejumlah siswa berkumpul 

untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas dalam hal ini mengandung sifat-

sifat statis, karena sekedar menunjuk pada adanya pengelompokan siswa 

berdasarkan batas umur kronologis masing-masing. Kedua, kelas dalam arti luas, 

yaitu suatu masyarakat kecil yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar secara kreatif untuk mencapai tujuan. Rusydi (2011 : 25) 

 

Di atas disebutkan bahwa kelas adalah unit terkecil. Benar bahwa dalam 

pelaksanaan belajar, guru kadang-kadang masih membagi kelas menjadi 

kelompok belajar atau kelompok kegiatan, tetapi secara administratif resmi, 

kelaslah yang merupakan unit terkecil. 

 

Menurut Hamiseno (2009) kelas adalah ruangan yang digunakan untuk proses 

belajar mengajar yang efektif dan menguntungkan serta dapat memotivasi  siswa 

untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan.  

 

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

untuk tumbuh dan berkembangnya potensi  intelektual dan omosional. Mengingat 

kelas hendaknya dimanajemen sedemikian rupa sehingga benar-benar merupakan 

belajar yang nyaman dan menyenangkan.  

 

Kelas dalam arti sempit yakni, ruangan yang dibatasi oleh empat dinding, tempat 

sejumlah siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas dalam 

pengertian tradisional ini mengandung sifat statis karena sekadar menunjuk 
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pengelompokan siswa menurut tingkat perkembangan yang antara lain didasarkan 

pada batas umur kronologis masing-masing. Kelas dalam arti luas adalah suatu 

masyarakat kecil yang merupakan merupakan bagian dari masyarakat sekolah 

yang sebagai suatu kesatuan diorganisasi menjadi unit kerja yang secara dinamis 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk 

mencapai suatu tujuan (Djamarah, 2006:176)  

 

Pengelolaan kelas adalah usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar 

mengsajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada penyiapan bahan 

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

situasi/kondisi proses belajar mengajar dan pengaturan waktu sehingga 

pembelajaran berjalan dengan baik dan tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

Rusydie (2011:23-24) Manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara 

sadar untuk mengatur agar proses belajar mengajar dapat berjalan sistematis.  

 

Usaha sadar itu mengarah pada persiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat 

peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi proses belajar 

mengajar, dan pengaturan waktu, sehingga proses belajar mengajar berjalan dngan 

baik dan tujuan kurikulum dapat tercapai.  

 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan 

untuk mewujudkan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan. Atau dapat dikatakan suatu upaya mendayagunakan potensi kelas 

yang seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai 

tujuan pembelajaran. 

 



23 
 

Rusydie (2011:26) Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk 

mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan.  

 

Manajemen kelas pada dasarnya adalah fasilitas bagi peserta didik saat proses 

pembelajaran di dalam kelas. Dengan manajemen kelas yang baik, maka peserta 

didik dapat belajar sesuai dengan latar belakang sosial, emosional, dan intelektual 

mereka. Oleh karena itu, manajemen kelas bertujuan untuk membantu peserta 

didik belajar sesuai potensi dan kemampuan yang dimilikinya. 

 

Rachman (2000: 13) Manajemen kelas merupakan suatu proses atau upaya yang 

dilakukan oleh seseorang (guru) untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang 

kondusif dan optimal bagi terselenggaranya kegiatan pembelajaran secara efektif 

dan efisien.  

 

Merujuk pada definisi di atas, manajemen kelas dapat didefinisikan sebagai proses 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh guru baik 

individu maupun melalui orang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

efektif dan efisien, dengan cara memanfaatkan segala sumber daya yang ada.  

 

Jadi manajemen kelas adalah ketrampilan guru menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar siswa yang optimal dan mengembalikanya manakala terjadi hal-

hal yang dapat mengganggu suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber 

daya yang ada yang meliputi pengelolaan siswa dan fasilitas untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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Burhanuddin (2003: 45) Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan dalam pembelajaran.  

 

Sedangkan menurut Sudirman dalam Djamarah (2006:177) Pengelolaan kelas 

adalah upaya mendayagunakan potensi kelas. Ditambahkan lagi oleh Nawawi 

dalam Djamarah (2006:177) ”Manajemen atau pengelolaan kelas dapat diartikan 

sebagai kemampuan guru dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian 

kesempatan yang seluas-luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-

kegiatan yang kreatif dan terarah .”  

 

 

Manajemen kelas merupakan keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan 

dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal. Penciptaan kondisi belajar yang 

nyaman akan mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan terarah. Dengan 

demikian cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya sumber daya 

manusia yang berkualitas. 

 

Arikunto dalam Djamarah (2006:177) juga berpendapat “ bahwa pengelolaan 

kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar 

mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi optimal 

sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar yang seperti diharapkan.”  

 

Pengelolaan dapat dilihat dari dua segi, yaitu pengelolaan yang menyangkut siswa 

dan pengelolaan fisik (ruangan, perabot, alat pelajaran). 

 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen kelas adalah segala usaha yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

mewujudkan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien serta dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dengan baik.  
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Jadi Manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar untuk 

mengatur agar proses pembelajaran dapat 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. 

 

2.2.2 Prinsip-prinsip Manajemen Kelas 

 

Rohani (2010: 147) betapapun seorang guru sudah dapat memahami dengan baik 

perihal definisi manajemen kelas, namun hal itu tidak selalu menjamin mereka 

dapat mengelola kelas secara efektif. Sebab, dalam manajemen kelas terdapat 

prinsip-prinsip mendasar yang juga harus dipahami dengan baik oleh para guru.  

 

Secara umum, kondusif tidaknya suatu kelas sangat dipengaruhi oleh dua faktor 

utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal siswa. kedua faktor ini penting 

diperhatikan oleh guru agar mereka dapat mengetahui akar dari berbagai 

persoalan yang setiap saat bisa muncul di kelas.  

 

Menururt Rusydie (2011: 33-35) Agar manajemen kelas dapat diterapkan dengan 

baik, penting bagi para guru untuk dapat memahami beberapa prinsip dasar 

tentang manajemen kelas. Prinsip-prinsip dasar ini sangat dibutuhkan guna 

memperkecil timbulnya masalah atau gangguan dalam mengelola kelas tersebut, 

antara lain sebagai berikut: 1) guru harus hangat dan antusias; 2) guru harus 

mampu memberikan tantangan; 3) guru harus mampu bersikap luwes; 4) beri 

penekanan pada hal positif; 5) penanaman disiplin diri.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa agar kelas dapat 

dikelola dengan baik, maka seorang guru harus menjalin hubungan hangat dengan 

siswa-siswanya sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Selain 
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memiliki kehangatan, seorang guru juga harus antusias/perhatian terhadap 

kemajuan siswa, hal ini bertujuan untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang 

berkualitas.  

 

Manajemen kelas adalah suatu keterampilan yang memungkinkan guru mengajar 

dan siswa belajar. Tanpa pengelolaan dan pengaturan yang efektif, maka proses 

belajar terganggu, dan guru kembali menertibkan dan kadang-kadang mencerca 

siswa yang mengganggu selama pengajaran.  

 

Kemampuan seorang guru dalam memberikan tantangan pada siswanya dapat 

meningkatkan antusiasisme siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Sikap 

luwes antara seorang guru dan siswa dapat menumbuhkan rasa saling 

menghormati dan menghargai.  

 

Pada proses pembelajaran guru harus menekankan pada hal-hal positif dan 

menghindari hal-hal negatif. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah 

mengembangkan sikap disiplin siswa dengan cara memberikan tauladan yang 

baik. Jika prinsip-prinsip manajemen kelas tersebut dapat dilaksanakan dengan 

optimal maka akan menjadikan suasana pembelajaran dalam kelas selalu terjaga 

dengan baik. 

 

2.2.3 Fungsi Manajemen Kelas 

 

Adapun kegiatan manajemen kelas dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu (1) 

yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, dan (2) yang memfokuskan 

pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Kedua hal tersebut perlu dikelola secara baik 
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dalam rangka menghasilkan suasana yang kondusif bagi terciptanya pembelajaran 

yang baik pula. 

 

Hal-hal fisik yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas mencakup ; 

pengaturan ruang belajar dan perabot kelas, serta pengaturan peserta didik dalam 

belajar. Sedangkan hal-hal yang bersifat non-fisik lebih memfokuskan pada aspek 

interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan guru 

dan lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir 

pembelajaran. Atas dasar inilah, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

manajemen kelas adalah aspek psikologis, sosial dan hubungan interpersonal 

menjadi sangat dominan. 

  

Guru membutuhkan keterampilan yang sama seperti ahli teknik. Guru kelas 

mengatur sejumlah tugas secara rinci selama mengajar setiap hari. Berikut adalah 

sampel yang hanya mewakili dari beberapa kegiatan utama yang dilakukan guru 

setiap hari : Merencanakan dan mempersiapkan pengajaran, melanjutkan interaksi 

dengan siswa. melaksanakan pengajaran, menggerakkan siswa melalui kegiatan 

yang berbeda, mengembangkan tata tertib, menciptakan lingkungan untuk belajar, 

termasuk mendisiplinkan siswa yang mengganggu dalam proses belajar, 

mengorganisasi waktu dan materi pelajaran, membuat tes dan melakukan 

penilaian.  

 

Tindakan-tindakan yang perlu dilakukan guru dalam menciptakan kondisi kelas 

adalah melakukan komunikasi dan hubungan interpersonal antara guru dengan 

siswa secara timbal balik dan efektif, selain melakukan perencanaan atau 

persiapan mengajar. Guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang 
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mempunyai peranan yang strategis yaitu orang yang merencanakan kegiatan-

kegiatan yang akan dilakukan di kelas, orang yang akan mengimplementasikan 

kegiatan yang direncanakan dengan subjek dan objek peserta didik, orang 

menentukan dan mengambil keputusan dengan strategi yang akan digunakan 

dengan berbagai kegiatan di kelas, dan guru pula yang akan menentukan alternatif 

solusi untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang muncul. 

 

Dalam pelaksanaannya fungsi manajemen tersebut harus disesuaikan dengan 

filosofis pendidikan (belajar, mengajar) di dalam kelas.  

Fungsi pengelolaan kelas meliputi: 

1. Merencanakan 

Fungsi dari manajemen kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan fungsi-

fungsi manajemen yang di aplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung 

tujuan belajar yang hendak dicapainya. 

 

Menurut G.R Terry dalam Hasibuan (2004 : 92) perencanaan adalah memilih dan 

menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai 

masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

 

Menurut Nawawi (2005 : 53) Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen 

adalah pengambilan keputusan dengan memilah dan memilih alternatif kegiatan 

yang akan atau tidak dilaksanakan, agar usaha mencapai tujuan organisasi 

berlangsung secara efektif dan efisien. 
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Merencanakan berarti guru menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan, 

menentukan alat apa yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. 

Mengalokasikan waktu yang akan dipergunakan serta memperkirakan dan 

mengantisipasi hal yang akan terjadi di dalam kelas. 

 

2. Mengorganisasikan 

Menurut Mulyono (2005 : 27) Mengorganisasikan adalah menyusun hubungan 

perilaku yang efektif antar personal, sehingga mereka dapat bekerja secara efisien 

dan memperoleh keputusan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas dalam situasi 

lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. 

 

Mengorganisasikan dimaksudkan agar guru bisa melaksanakan pembelajaran 

dengan baik, serta mengkondisikan situasi kelas yang efektif bagi peserta didik di 

dalam kelas. 

 

Kelas yang baik merupakan lingkungan belajar yang bersifat menantang dan 

merangsang anak untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan kepada 

anak dalam mencapai tujuan belajarnya. Selain itu kelas sebagai wadah tempat 

belajar bagi anak harus di desain sedemikian rupa sehingga memberikan 

kebebasan kepada anak untuk melakukan aktivitas belajar, berinteraksi dengan 

teman, belajar dengan penuh rasa senang dan gembira.  

 

Peran guru dalam pengelolaan kelas sangat penting khususnya dalam menciptakan 

suasana pembelajaran yang menarik. Karena secara prinsip, guru memegang dua 

tugas sekaligus masalah pokok, yakni pengajaran dan pengelolaan kelas. Tugas 

sekaligus masalah pertama, yakni pengajaran, dimaksudkan segala usaha 
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membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebaliknya 

masalah pengelolaan berkaitan dengan usaha untuk menciptakan dan 

mempertahankan kondisi sedemikian rupa sehingga proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembelajaran. 

 

Tugas guru disini adalah menciptakan, memperbaiki, dan memelihara situasi kelas 

yang cerdas. Situasi yang cerdas itulah yang mendukung siswa untuk mengukur, 

mengembangkan dan memelihara stabilitas kemampuan, bakat, minat, dan energi 

yang dimilikinya untuk menjalankan tugas-tugas pendidikan dan pembelajaran.  

 

3. Mengawasi 

Pengawasan menurut Sagala (2007 : 65) pengawasan adalah fungsi administratif 

yang setiap administrator memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan 

yang dikehendaki. 

 

Mengawasi (controling), adalah pekerjaan seorang guru untuk menentukan 

apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil 

dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat 

diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi 

pembelajarannya bukan mengubah tujuan. 

 

Oleh karena itu Pengelolaan Kelas  merupakan proses perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran 

yang efektif dan efisien, yang berorientasi pada perkembangan anak. Secara lebih 

khusus, kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan guru hendaknya didasarkan 

atas pemahaman terhadap konsep belajar. 
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Manajemen kelas, selain memberi makna penting bagi tercipta dan terpeliharanya 

kondisi kelas yang optimal, pelaksanaan manajemen kelas berfungsi: 1) memberi 

dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, 2) memelihara agar tugas-

tugas itu dapat berjalan lancar. 

 

Oleh karena itu bahwa peran guru tidak hanya sebatas pada proses pembelajaran 

saja, akan tetapi peran guru berkaitan dengan kompetensi guru, bahwa guru 

mempunyai delapan peran lainnya yang tentu saja berkaitan dengan proses 

pembelajaran itu sendiri, antara lain peran guru adalah untuk melakukan diagnosis 

terhadap perilaku siswa, guru membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

(RPP), guru melaksanakan proses pembelajaran, guru sebagai administrasi 

sekolah, guru sebagai komunikator, guru mampu mengembangkan keterampilan 

diri, guru dapat mengembangkan potensi anak (guru sebagai demonstrator dan 

guru sebagai pengelola kelas) dan guru sebagai pengembang kurikulum sekolah. 

 

Menurut Burhanuddin dkk (2003 : 45) bahwa manajemen kelas dapat 

diklasifikasikan menjadi dua, yaitu manajemen kelas yang memfokuskan pada 

hal-hal yang bersifat fisik mencakup pengaturan ruang belajar dan perabot kelas, 

dan manajemen kelas yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non fisik 

yaitu pengaturan siswa dalam belajar. 

 

Berdasarkan pendapat diatas bahwa pelaksanaan manajemen kelas mencakup 

pengaturan ruang belajar dan perabot kelas hendaknya memperhatikan bentuk dan 

ruang kelas, bentuk dan ukuran meja dan kursi siswa, jumlah siswa dalam suatu 

kelas akan turut mewarnai dinamika kelas itu, semakin banyak siswa yang ada di 

dalam suatu kelas, maka kemungkinan besar akan semakin sering terjadi konflik 
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antarsiswa. Kemudian, hal-hal yang diperhatikan guru dalam mengatur siswa 

dalam proses pembelajaran mencakup siapa yang menyusun anggota kelompok, 

kriteria pengelompokan, dan dinamika kelompok. 

 

Dari beberapa defenisi di atas akan penulis tegaskan kembali bahwa manajemen 

kelas merupakan hal yang berbeda dengan manajemen pembelajaran. Akan tetapi 

memiliki kaitan yang erat, pengelolaan kelas lebih ditekankan pada aspek 

pengaturan lingkungan pembelajaran, sementara pengelolaan pembelajaran 

menekankan pada aspek mengelola atau memproses materi pelajaran. Pada 

akhirnya dari kedua aktivitas tersebut, keduanya dilakukan dalam rangka untuk 

mencapai tujuan yang sama yaitu tujuan pembelajaran. 

 

Adapun syarat-syarat kelas yang baik (a) rapi, bersih, sehat, tidak lembab, (b) 

cukup cahaya yang meneranginya, (c) sirkulasi udara cukup, (d) perabot dalam 

keadaan baik, cukup jumlah dan ditata dengan  rapi, dan (e) jumlah siswa tidak 

lebih dari 40 orang. 

 

Menurut Hammond (2005:341) mengungkapkan bahwa terdapat penelitian yang 

dilakukan oleh  para ahli yang menunjukkan suasana kebersamaan antara guru dan 

murid di dalam pelaksanaan manajemen kelas dapat mempengaruhi hasil belajar 

siswa, sebagaimana dinyatakannya ada 6 faktor penting dalam pelaksanaan 

manajemen kelas yaitu: 

1. The physical setting of the classroom 

2. Transition in and out of the room 

3. Prosedures during groupwork  

4. General procedures such as distributing materials or being on the 

playground 

5. Procedures spesific to particulare classroom routines, such as attendance 

or puting homework on the board  
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6. Procedures or routines associated with students-initiated and teacher-lead 

instruction 

 

Berdasarkan pendapat di atas, dikemukakan bahwa ada 6 faktor yang penting 

dalam pelaksanaan manajemen kelas, yaitu : (1) pengaturan fisik kelas, (2) transisi 

keluar dan masuk kelas, (3) prosedur kerjasama/teamwork, (4) prosedur 

pendistribusian materi atau penggunaan halaman bermaian, (5) prosedur khusus 

untuk kegiatan rutin seperti kehadiran, pengumpulan pekerjaan rumah, (6) 

prosedur atau rutinitas yang berhubungan dengan kreativitas siswa dan 

pembelajaran. 

 

Agar tercipta suasana belajar yang menggairahkan, perlu diperhatikan pengaturan 

dan penataan ruang kelas/belajar. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar 

hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru 

bergerak secara leluasa untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam masalah 

pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan 

dan keberhasilan kelas, ventilasi serta cahaya. Pengaturan tempat duduk, dalam 

belajar tempat duduk sangatlah berpengaruh. Bila tempat duduknya bagus, tidak 

terlalu rendah, tidak terlalu besar, sesuai dengan keadaan tubuh siswa, maka akan 

dapat belajar dengan tenang. (Harsanto, 2007 : 55) 

 

 

Menata Perabot Kelas Ahmad (2004:19) menyatakan “ perabot kelas adalah 

segala sesuatu perlengkapan yang harus ada dan diperlukan kelas”  

 

Menurut Djauzak Ahmad (2004:20) perabot kelas meliputi : (a) papan tulis, (b) 

meja kursi guru, (c) meja kursi peserta didik, (d) almari kelas, (e) jadwal 

pelajaran, (f) papan absensi, (g) daftar piket kelas, (h) kalender pendidikan, (i) 

gambar-gambar, (j) tempat cuci tangan, (k) tempat sampah, (l) sapu dan alat 

pembersih lainnya, dan (m) gambar-gambar alat peraga.  
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Dari pendapat di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Papan tulis harus cukup 

besar dan permukaan dasarnya harus rata. Warna dasar papan tulis yang mulai 

menipis atau belang harus segera di cat ulang. Papan tulis harus ditempatkan di 

depan dan cukup cahaya. Penempatannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu 

rendah, sehingga peserta didik yang duduk dibelakang masih melihat atau 

membaca tulisan yang paling bawah b. Meja kursi guru ukurannya disesuaikan 

dengan standart yang ada, meja guru berlaci dan ada kuncinya, meja kursi guru 

ditempatkan di tempat strategis, misalnya di kanan atau di kiri papan tulis, supaya 

tidak menghalangi pandangan peserta didik ke papan tulis. c. Meja kursi peserta 

didik ditata sedemikian rupa sehinggga dapat menciptakan kondidsi kelas yang 

menyenangkan, ukuran meja dan kursi disesuaikan dengan ukuran badan peserta 

didik dan dilengkapi dengan tempat tas atau buku. d. Alamari kelas dapat 

ditempatkan di samping papan tulis atau sebelah kiri atau kanan dinding bisa juga 

diletakkan di sebelah meja guru. e. Jadwal pelajaran ditempatkan di tempat yang 

mudah dilihat. f. Papan absensi ditempatkan di sebelah papan tulis atau di dinding 

samping kelas. Guru juga harus memiliki catatan daftar hadir peserta didik di 

buku khusus, karena daftar hadir di papan diganti setiap hari sesuai keadaan. g. 

Daftar piket kelas ditempatkan di samping papan absensi. h. Kalender pendidikan 

ditempel pada tempat yang mudah dilihat. i. Gambar Presiden, Wakil Presiden, 

dan lambang burung Garuda Pancasila ditempatkan di depan kelas di atas papan 

tulis, posisi penempatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. j. Tempat 

cuci tangan dan lap tangan diletakkan di depan kelas dekat pintu masuk. Tempat 

sampah diletakkan di sudut kelas. Besar kecilnya tempat sampah disesuaikan 

dengan kebutuhan. 
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Penyusunan tempat duduk hendaklah bersifat fleksibel, artinya dapat dengan 

mudah diubah sesui dengan kebutuhan dalam proses pembelajaran. Untuk diskusi 

misalnya tempat duduk hendaknya dibuat lingakaran atau setengah lingkaran 

sehingga suasana demokratis dapat dihayati (Mulyadi, 2009 : 28)  

 

Pengaturan tempat duduk siswa dikelas tidaklah netral, Pengaturan sangat 

berpengaruh dari bagi para siswa interaksi antar mereka dan interaksi dengan 

guru. Hal ini berarti bahwa pengaturan tempat duduk siswa memberi dampak 

dalam proses pembelajaran. Pengaturan tempat duduk siswa sering dipandang 

oleh beberapa guru dianggap remeh, serta tidak berpengaruh terhadap kehidupan 

dan dinamika kelas. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan dapat disimpulkan 

bahwa tataletak tempat duduk siswa dalam kelas formal dalam sekolah umumnya 

berbentuk format kolom dan baris (format KB). Tanpa kita sadari format tempat 

duduk siswa sebenarnya mempengaruhi pola interaksi siswa, padahal intensitas 

interaksi antara guru dan siswa, siswa dan siswa dapat mempengaruhi hasil 

belajar. 

 

Format tempat duduk siswa sebaiknya dibuat luwes sehingga dapat diubah-ubah 

sesuai kebutuhan dan persyaratan pembelajaran. Apabila guru memilih teknik 

diskusi sejumlah format posisi tempat duduk siswa dapat dikembangkan, antara 

lain format U, lingkaran besar, lingkaran kecil, kotak besar atau kotak kecil. Harus 

kita akui bahwa ragam format tempat duduk siswa dapat membuahkan hasil 

positif. (Harsanto, 2007 : 62) 

 

Keributan dikelas yang dapat mengganggu iklim belajar mengajar biasanya 

berkembang dari hal-hal kecil. Penciptaan iklim kelas merupakan usaha guru 
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untuk menciptakan suasana kelas yang serasi dan bebas dari gangguan sehingga 

anak merasa aman dan senang untuk belajar. 

 

Dengan demikian fungsi manajemen kelas adalah sebagai faktor yang dapat 

menciptakan dan memelihara proses belajar mengajar yang efektif sehingga siswa 

dapat belajar dengan maksimal. 

 

2.2.4 Tujuan Manajemen Kelas 

 

Tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung pada tujuan 

pendidikan dan secara umum tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas 

bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa sehingga subjek didik terhindar dari 

permasalah mengganggu seperti siswa mengantuk, enggan mengerjakan tugas, 

terlambat masuk kelas, mengajukan pertanyaan aneh dan lain sebagainya. 

 

Mulyadi (2009 : 5) Tujuan pengelolaan kelas adalah : mewujudkan situasi dan kondisi 

kelas sebagai lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk 

mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal, menghilangkan berbagai 

hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran, menyediakan dan 

mengatur fasilitas media pembelajaran yang mendukung dan memungkinkan peserta 

didik belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional dan intelektual mereka dalam 

kelas, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, membina dan 

membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya dan sifat-sifat 

individunya. 

 

Tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman (dalam Djamarah 2006) pada 

hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah 

penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar peserta didik dalam 

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang 

disediakan itu memungkinkan peserta didik belajar dan bekerja. Terciptanya 

suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan 

intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada peserta didik.  
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Sedangkan Arikunto (dalam Djamarah 2006) berpendapat bahwa tujuan 

pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib 

sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisian.  

 

Sebagai sebuah indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah apabila: a) Setiap 

peserta didik terus bekerja, tidak macet artinya tidak ada anak yang terhenti 

karena tidak tahu ada tugas yang harus dilakukan atau tidak dapat melakukan 

tugas yang diberikan padanya; b) setiap peserta didik terus melakukan pekerjaan 

tanpa membuang waktu artinya setiap peserta didik akan bekerja secepatnya 

supaya lekas menyelesaikan tugas yang diberikan padanya.  

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah 

menyediakan, menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal di dalam kelas 

sehingga peserta didik dapat belajar dan bekerja dengan baik. Selain itu juga guru 

dapat mengembangkan dan menggunakan alat bantu belajar yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar sehingga dapat membantu peserta didik dalam 

mencapai hasil belajar yang diinginkan. Tujuan pengelolaan kelas yaitu 

menciptakan dan menjaga kondisi kelas agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung dengan baik sesuai dengan sasarannya.  

 

Artinya upaya yang dilakukan oleh guru, agar siswa-siswa yang kemampuannya 

tidak semuanya sama, dapat mengikuti dan menguasai materi pelajaran yang 

diajarkan guru. 

 

 

 



38 
 

2.2.5 Komponen Manajemen Kelas 

 

Komponen-komponen keterampilan pengelolaan kelas ini pada umumnya dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif) dan keterampilan 

yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. 

 

Djamarah (2006). Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal terdiri dari keterampilan sikap tanggap, 

membagi perhatian, pemusatan perhatian kelompok. Keterampilan suka tanggap 

ini dapat dilakukan dengan cara memandang secara seksama, gerakan mendekat, 

memberi pertanyaan, dan memberi reaksi terhadap gangguan dan kekacauan.  

 

Keterampilan yang termasuk ke dalam keterampilan memberi perhatian adalah 

visual dan verbal. Tetapi memberi tanda, penghentian jawaban, pengarahan dan 

petunjuk yang jelas, penghentian penguatan, kelancaran dan percepatan, 

merupakan sub bagian dari keterampilan pemusatan perhatian kelompok. Masalah 

modifikasi tingkah laku, pendekatan pemecahan masalah kelompok, dan 

menemukan serta memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah, adalah 

tiga buah strategi yang termasuk ke dalam ruang lingkup keterampilan yang 

berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal.  

 

Manajemen kelas merupakan kegiatan guru dalam rangka penyediaan kondisi 

yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Tindakan tersebut 

dapat berupa tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan korektif. Tindakan 
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korektif terbagi menjadi dua, yaitu dimensi tindakan dan tindakan penyembuhan 

(kuratif). 

 

Tindakan manajemen kelas adalah tindakan yang dilakukan oleh guru dalam 

rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran berlangsung 

efektif. Tindakan guru tersebut dapat berupa tindakan pencegahan (preventif) 

yaitu dengan jalan menyediakan kondisi fisik maupun kondisi sosio-emosional 

sehingga terasa benar oleh peserta didik rasa kenyamanan dan keamanan untuk 

belajar. Tindakan lain dapat berupa tindakan korektif terhadap tingkah laku 

peserta didik yang menyimpang dan merusak kondisi optimal bagi proses belajar 

mengajar yang sedang berlangsung.  

 

Tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang 

yang mengganggu kondisi optimal berlangsungnya pembelajaran. Keberhasilan 

dalam tindakan pencegahan merupakan salah satu indikator keberhasilan 

manajemen kelas. Konsekuansinya guru harus mampu mengelola kelas secara 

efektif dan efisien dalam jangak pendek maupun jangka panjang.  

Menurut Ekosiswoyo (2000) usaha yang bersifat pencegahan (kuratif) antara lain 

langkah-langkah pencegahannya adalah sebagai berikut : 

a) Peningkatan kesadaran diri sebagai guru  

Hal ini merupakan langkah yang strategis dan mendasar. Karena dengan 

dimilikinya kesadaran ini akan meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa 

memiliki yang merupakan modal besar bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Implikasinya akan tampak pada sikap guru yang demokratis, stabil, harmonis dan 
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berwibawa. Penampakan hal seperti ini akan menimbulkan reaksi positif dari 

peserta didik. 

 

b) Peningkatan kesadaran diri peserta didik 

Interaksi positif akan terjalin jika kesadaran guru dan kesadaran peserta didik 

sudah tercipta. Kurangnya kesadaran peserta didik akan memicu tindakan yang 

mengganggu kondisi optimal kegiatan pembelajaran. 

Hal yang harus dilakukan dalam meningkatkan kesadaran peserta didik adalah 

memberitahukan akan hak dan kewajibannya sebagai peserta didik, 

memperhatikan kebutuhan, keinginan dan dorongan para peserta didik, 

menciptakan suasan saling pengertian, saling menghormati dan rasa keterbukaan 

antara guru dan peserta didik. 

 

c) Sikap polos dan tulus dari guru 

Seorang guru hendaknya bersikap polos dan tulus terhadap peserta didiknya. Hal 

ini agar dalam setiap tindakannya guru tidak terkesan berpura-pura. Sikap polos 

dan tulus ini sangat membantu dalam mengelola kelas. Guru dan kepribadiannya 

akan sangat mempengaruhi lingkungan belajar, karena tingkah laku, cara 

menyikapi dan tindakan guru merupakan stimulus yang akan direspon oleh 

peserta didik. 

 

d) Mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan 

Langkah-langkah yang harus ditempuh antara lain, melakukan identifikasi 

terhadap berbagai penyimpangan tingkah laku peserta didik baik secara individual 

atau kelompok, mengenal berbagai pendekatan dalam manajemen kelas, dan 

mempelajari pengalaman guru-guru lainnya yang gagal atau berhasil sehingga 
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dirinya memiliki alternatif yang bervariasi dalam menangani berabagi manajemen 

kelas. 

 

e) Menciptakan kontrak sosial 

Penciptaan kontrak sosial erat hubungannya dengan “standar tingkah laku” yang 

diharapkan dapat memberi gambaran mengenai fasilitas beserta keterbatasannya 

dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Hal ini mengingat norma atau nilai 

yang ada datangnya dari atas dan bersifat satu pihak dan memungkinkan 

timbulnya kecendrungan untuk dilanggar. Untuk itu, diperlukannya adanya 

pengelolaan kelas yang perumusannya berupa tata tertib yang dibicarakan 

bersama peserta didik dan kemudian disetujui oleh guru dan peserta didik itu 

sendiri. Jika siswa tidak ikut serta dilibatkan dalam pembuatan kontra sosial atau 

tata tertib tersebut dikhawatirkan siswa akan bertindak sekehendak siswa karena 

merasa tidak ikut membuat peratuaran yang ada. 

 

Sedangkan usaha yang bersifat penyembuhan (Kuratif), adapun langkah-langkah 

tindakan penyembuhannya, antara lain: 

a) Mengidentifikasi masalah 

Pada langkah ini guru mengenal atau mengetahui masalah-masalah pengelolaan 

kelas yang timbul dalam kelas. Bedasar masalah tersebut guru dapat 

mengidentifikasi jenis penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang yang 

membuat peserta didik melakukan penyimpangan tersebut. 

b) Menganalisis masalah 
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Disini guru menganalisi penyimpangan peserta didik dan menyimpulkan latar 

belakang dan sumber-sumber dari penyimpangan itu. Selanjutnya menentukan 

alternatif-alternatif penanggulangannya. 

 

c) Menilai alternatif-alternatif pemecahan 

Pada langkah ini guru menilai dan memilih alternatif pemecahan masalah yang 

dianggap tepat dalam menanggulangi masalah. 

 

d) Mendapatkan balikan 

Tahap yang terakhir guru bertindak sebagai monitoring, dengan tujuan untuk 

menilai keampuhan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih untuk 

mencapai sasaran yang sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini dapat ditempuh 

dengan cara melakukan sharing dengan peserta didik. 

 

2.2.6 PERAN GURU DALAM MANAJEMEN KELAS 

 

Pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan 

secara keseluruhan, di antaranya guru merupakan salah satu faktor yang penting 

dalam menentukan berhasilnya proses belajar mengajar di dalam kelas. Oleh 

karena itu guru dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, guru yang 

kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 

akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada 

tingkat yang optimal.  

 

Adam dan Decey (dalam Usman, 2003) mengemukakan peranan guru dalam 

proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: (a) guru sebagai demonstrator, (b) 
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guru sebagai pengelola kelas, (c) guru sebagai mediator dan fasilitator dan (d) 

guru sebagai evaluator.  

 

a)   Guru Sebagai Demonstrator 

Guru menjadi sosok yang ideal bagi siswanya hal ini dibuktikan apabila ada orang 

tua yang memberikan argumen yang berbeda dengan gurunya maka siswa tersebut 

akan menyalahkan argumen si orangtua dan membenarkan seorang guru. Guru 

adalah acuan bagi peserta didiknya oleh karena itu segala tingkah laku yang 

dilakukannya sebagian besar akan ditiru oleh siswanya. Guru sebagai 

demonstrator dapat diasumsikan guru sebagai tauladan bagi siswanya dan contoh 

bagi peserta didik. 

 

b)   Guru Sebagai Evaluator 

Evaluator atau menilai sangat penting adalah rangkaian pembelajaran karena 

setiap pembelajaran pada akhirnya adalah nilai yang dilihat baik kuantitatif 

maupun kualitatif. Rangkaian evaluasi meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi. 

Tingkat pemikiran ada beberapa tingkatan antara lain : mengetahui, mengerti , 

mengaplikasikan, analisis, sintesis (analisis dalam berbagai sudut), evaluasi.  

Manajemen kelas dilengkapi dengan adanya kegiatan evaluasi di dalamnya. 

Kegiatan evaluasi menerapkan fungsi peran guru sebagai evaluator sekaligus 

motivator sebagai bagian dari tindakan tindak lanjut dari evaluasi.  

 

Sesuai dengan pendapat Mujtahid (2010: 7) yang mengemukakan penjelasan 

peran guru sebagai evaluator yaitu melakukan penilaian terhadap aktivitas yang 

telah dikerjakan dalam sistem sekolah. Sedangkan motivator artinya guru sebagai 
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pendorong siswa dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan 

kegiatan belajar siswa. 

 

Manfaat evaluasi bisa digunakan sebagai umpan balik untuk siswa sehingga hasil 

nilai ini bukan hanya suatu point saja melainkan menjadi solusi untuk mencari 

kelemahan di pembelajaran yang sudah diajarkan. Hal -hal yang paling penting 

dalam melaksanakan evaluasi. Harus dilakukan oleh semua aspek baik efektif, 

kognitif dan psikomotorik. Evaluasi dilakukan secara terus menerus dengan pola 

hasil evaluasi dan proses evaluasi. Evalusi dilakuakan dengan berbagai proses 

instrument harus terbuka. 

 

c) Guru Sebagai Pengelola Kelas  

Manager memenage kelas, tanpa kemampuan ini maka performence dan karisma 

guru akan menurun, bahkan kegiatan pembeajaran bisa kacau tanpa tujuan. Guru 

Sebagai Pengelola Kelas, agar anak didik betah tinggal di kelas dengan motivasi 

yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Beberapa fungsi guru sebagai 

pengelola kelas : Merancang tujuan pembelajaran mengorganisasi beberapa 

sumber pembelajaran Memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Ada 2 

macam dalam memotivasi belajar bisa dilakukan dengan hukuman atau dengan 

reaward Mengawasi segala sesuatu apakah berjalan dengan lancar apa belum 

dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran  

 

d)    Guru Sebagai Fasilitator 

Seorang guru harus dapat menguasai benar materi yag akan diajarkan juga media 

yang akan digunakan bahkan lingkungan sendiri juga termasuk sebagai sember 

belajar yang harus dipelajari oleh seorang guru. Seorang siswa mempunyai 
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beberapa kemampuan menyerap materi berbeda-beda oleh karena itu pendidik 

harus pandai dalam merancang media untuk membantu siswa agar mudah 

memahami pelajaran. Keterampilan untuk merancang media pembelajaran adalah 

hal yang pokok yang harus dikuasai, sehingga pelajaran yang akan diajarkan bisa 

dapat diserap dengan mudah oleh peserta didik. Media pembelajaran didalam 

kelas sangat banyak sekali macamnya misalkan torsu, chart maket, LCD, 

OHP/OHT, dll. 

 

2.3 Kerangka Pikir 

 

Guru sebagai tenaga profesional berperan penting dalam peningkatan mutu 

pembelajaran, karena guru berinteraksi secara langsung dengan siswa dalam 

proses pembelajaran. Gurulah yang bertanggung jawab penuh pada kondusif-

tidaknya kondisi sebuah kelas. Jika guru mampu melaksanakan manajemen kelas 

dengan baik, maka suasana belajar dalam kelas akan menjadi baik, dan ini artinya 

tujuan pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. 

 

Penelitian ini menekankan pada pengembangan kompetensi profesional guru di 

SDN 2 Pesawahan dilihat dalam konteks manajemen kelas. Dalam hal ini 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi manajemen kelas sangatlah penting untuk 

meningkatkan kinerja guru agar menjadi guru yang profesional serta 

menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Kerangka pikir dalam penilitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 
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