
KETRAMPILAN MENGELOLA KELAS 

Pengelolaan kelas menyangkau tiga aspek, yaitu pengelolaan tingkah laku siswa, 

pengelolaan lingkungan sosio-emosional siswa, dan pengelolaan lingkungan belajar-

mengajar. Pengelolaan tingkah laku siswa dan lingkungan sosio-emosional siswa banyak 

yang secara tidak langsung sudah dibahas pada bagian-bagian terdahulu, misalnya dalam 

bahasan mengenai ketrampilan meningkatkan motivasi belajar, dan ketrampilan 

membimbing kerja kelompok. Maka dari itu, yang akan dibahas di sini hanya pengelolaan 

kelas yang menyangkut pengelolaan lingkungan fisik proses belajar-mengajar, khususnya 

ruangan kelas.  

Ketrampilan dasar mengajar yang terkait dengan pengelolaan lingkungan fisik 

ruangan belajar meliputi: pengaturan ruang belajar pengaturan, pengaturan meja dan kursi 

belajar, penempatan media pembelajaran.  

1. Pengaturan ruang belajar. Guru biasanya menggunakan ruang belajar dengan 

arsitekstur yang sudah ada.  Benda-benda yang merupakan isi pokok ruang belajar 

juga sudah ada dan tertata sebelum guru menggunakan ruang belajar. Ruang belajar 

pada umumnya berbentuk empat persegi panjang, berisi papan tulis, meja dan kursi 

belajar siswa, dan meja dan kursi guru. Benda-benda lain yang sering juga ada di 

dalam ruang belajar adalah almari, rak, dan benda-benda pajangan. Hal-hal yang perlu 

diketahui mengenai pengaturan benda-benda yang menjadi isi ruang belajar, dan guru 

seharusnya mempunyai ketrampilan untuk mengaturnya adalah sebagai berikut. 

a. Isi ruangan tidak terlalu padat. Isi ruangan yang terlalu padat menyebabkan kesan 

terlalu (“noise”), yang dapat mengganggu transmisi pesan pelajaran kepada siswa. 

Ruang kelas di Indonesia saat ini cenderung diisi murid sebanyak mungkin (bisa 

mencapai 40-50 siswa untuk ruangan berukuran kira-kira 7 x 8 cm), sehingga 

kelas tampak berjubel. Pada dinding ruangan sering dipasang pajangan, pajangan 

yang terlalu banyak menyebabkan “noise”. 

b. Penataan benda-benda dalam ruangan belajar perlu diatur sedemikian rupa 

sehingga: memberi kebebasan untuk berlalulintas, memudahkan kerja, dan 

artistik.. 



2. Pengaturan letak meja dan kursi belajar bersifat “moveable”, artinya mudah dipasang dan 

dibongkar. Untuk kelas sains, pengaturan seperti itu dapat sewak-tu-waktu 

diperlukan untuk pengajaran klasikal, kerja kelompok, dan diskusi kelompok.  

3. Penempatan media pembelajaran disesuaikan dengan kepentingan. Di dalam kelas 

biasanya ada media yang ditempatkan permanen, dan ada yang dibongkar pasang. 

Media yang ditempatkan permanen biasanya berbentuk pajangan yang dipajang di 

dinding. Penempatan pajangan ini sebaiknya tidak di dinding yang ada di depan kelas, 

karena menjadi pengganggu ketika guru mengajar dengan menggunakan media yang di 

pajang di depan kelas. Lama pemasangan pajangan di dinding atau ditempat lain perlu 

dibatasi waktunya; jika terlalu lama, siswa menjadi kurang respek terhadapnya, dan 

media biasanya menjadi tidak terawat. 

Pada bagian pengembangan lingkungan belajar akan dijelaskan pula pengelolaan kelas yang 

berkaitan dengan lingkungan non fisik yakni bagaimana mengelola kelas sehingga siswa 

merasa aman secara psikologis ketika mereka berada di dalam kelas 

 

Beberapa tulisan ketrampilan pembelajaran disadur dari Buku Ketrampilan Dasar 

Mengajar Sains Berbasis Konstruktivis karangan Pudyo Susanto, Universitas Negeri 

Malang. 

 


