
Dr. Harjali, M.Pd.

MEMBANGUN
PENATAAN LINGKUNGAN
BELAJAR YANG KONDUSIF
Studi Fenomenologi pada 

Sekolah Menengah Pertama
di Ponorogo

Editor:
Nurul Khasanah

STAIN Ponorogo Press



Judul Buku:
Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif
Studi Fenomenologi pada Sekolah Menengah Pertama di Ponorogo

Perpustakaan Nasional:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ix+154 hlm.; 14.5 x 21 cm
ISBN: 978-602-9312-95-9
Cetakan Pertama, Desember 2016

Penulis:
Dr. Harjali, M.Pd.

Editor:
Nurul Khasanah

Desain Sampul:
Audina

Tata Letak:
Zidjan Aprilio

Diterbitkan oleh:
STAIN Ponorogo Press
Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo
Telp. (0352)481277
E-mail: stain_popress@yahoo.com

Dicetak oleh:
Nadi Offset
Jl. Nakulo No. 19A, Dsn. Pugeran, Sleman, Yogyakarta 
Telp. (0274)4333626. e-mail. kantornadi@gmail.com

Isi tulisan menjadi tanggung jawab penulis.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/
atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara 
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah)

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta
atau hak terkait sebagai dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah).



iii

Paradigma baru pendidikan lebih menekankan pada 
siswa sebagai manusia yang memiliki potensi untuk 
belajar dan berkembang. Peserta didik harus aktif dalam 
pencarian dan pengembangan pengetahuan. Kebenaran 
ilmu tidak terbatas pada apa yang disampaikan oleh 
guru. Guru harus mengubah perannya, tidak lagi sebagai 
pemegang otoritas tertinggi keilmuan dan indoktriner, 
tetapi menjadi fasilitator yang membimbing siswa ke 
arah pembentukan pengetahuan oleh diri mereka sendiri. 
Melalui paradigma baru tersebut diharapkan peserta didik 
aktif dalam belajar, aktif berdiskusi, berani menyampaikan 
gagasan dan menerima gagasan dari orang lain, sehingga 
siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi.

Kelas merupakan wahana paling dominan bagi 
terselenggaranya proses pembelajaran di sekolah. 
Kedudukan “kelas” yang begitu penting dalam proses 
pembelajaran di sekolah mengisyaratkan bahwa tenaga 
kependidikan yang professional yang dikehendaki, 
terutama guru, harus mampu dalam “mengorkestrasi” 
kelas bagi terselenggaranya proses pembelajaran yang 
efektif dan efisien. Pembelajaran yang ideal adalah 
pembelajaran yang dikelola secara efektif dan berpusat 
pada peserta didik. Pembelajaran yang efektif dapat 
tercipta bila peserta didik dapat secara kritis menanggapi 

KATA PENGANTAR
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hal-hal yang dikemukakan atau dipertanyakan oleh guru 
sehingga mereka dapat menemukan hakikat aktivitas 
yang mereka lakukan. Peserta didik mengerti benar 
”apa”, ”bagaimana”, dan ”mengapa” tentang suatu 
hal yang sedang dipelajari dan peserta didik memiliki 
kesempatan untuk mengungkapkan, mengomunikasikan 
dan mendiskusikannya dengan sesama peserta didik 
maupun dengan guru. 

Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik 
dimaknai sebagai proses belajar yang memungkinkan 
peserta didik melihat bahwa hal-hal yang mereka pelajari 
dan kerjakan itu mempunyai tujuan dan relevansi dengan 
kehidupannya sehingga mereka juga mempunyai motivasi 
untuk terlibat di dalamnya. Pemusatan ini juga membawa 
konsekuensi harus diterimanya keberagaman yang ada 
pada peserta didik, baik latar belakang sosial budaya, 
pengetahuan awal, maupun tujuan yang hendak mereka 
capai. Kegiatan belajar mengajar dalam kurikulum 
diarahkan pada tercapainya berbagai kompetensi siswa 
baik secara individual maupun secara berkelompok. 
Kompetensi-kompetensi tersebut harus dicapai 
melalui serangkaian pembelajaran yang menggunakan 
berbagai pendekatan, metode, dan sumber belajar yang 
bervariasi dengan menempatkan siswa sebagai pusat 
dari pembelajaran tersebut. Kegiatan belajar mengajar 
tersebut dapat berjalan dengan efektif apabila guru dapat 
menghidupkan kelas-kelas mereka dengan optimal. 
Menghidupkan kelas dalam hal ini dapat disebut juga 
sebagai upaya untuk melakukan penataan lingkungan 
kelas pembelajaran yang kondusif. 
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Optimalisasi penataan lingkunagn kelas 
pembelajaran akan menjadi kunci tercapainya tujuan-
tujuan pembelajaran sehingga tercapai suatu pola 
pembelajaran yang bermakna. Membangun lingkungan 
kelas dimaksudkan sebagai pengelolaan kelas yang efektif 
untuk mendukung pembelajaran, atau dikenal juga 
dengan istilah penciptaan suasana pembelajaran yang 
kondusif. Penataan lingkungan kelas diartikan sebagai 
proses pengkoordinasian dan pengintegrasian semua 
sumber, baik manusia, fasilitas, maupun sumberdaya 
teknikal lainnya untuk mencapai tujuan tertentu yang 
telah ditetapkan.

Ponorogo, 20 Oktober 2016

Dr. Harjali, M.Pd
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A. Latar Belakang Masalah
Keberhasilan pembelajaran tidak dapat dipisahkan 

dari keseriusan usaha dan semangat guru dalam 
menata lingkungan kelasnya. L. Brophy Good dan Jere 
E. Brophy mensinyalir bahwa kegagalan guru dalam 
mengembangkan potensi dirinya dalam pembelajaran 
bukanlah karena mereka tidak menguasai mata pelajaran, 
melainkan mereka tidak mengerti siapa siswanya dan 
apa kelas itu sesungguhnya. Kelas sebagai wahana paling 
dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran di 
sekolah harus mendapatkan perhatian yang optimal.1

Kedudukan kelas yang begitu penting dalam proses 
pembelajaran di sekolah, mengisyaratkan bahwa guru 
yang profesional dituntut harus mampu melaksanakan 
pembelajaran yang menyeimbangkan dimensi-dimensi 
kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, 
pembelajaran akan menjadi bermakna. Lebih lanjut, I 
Nyoman S. Degeng mengatakan bahwa guru harus mampu 
“mengorkestrasi” kelas bagi terselenggaranya proses pem-
belajaran yang berpusat pada siswa.2 Dengan demikian, 

1L. Brophy Good & Jere E. Thomas, Looking in Classrooms, Fifth Edition 
(New York: Harper Collins Publishers, 1991), 59.

2I Nyoman S. Degeng, Interactive Effects of Instructional Strategy and Learner 
Character-istics on Learning Effectiveness and Appeal, (Jakarta: Urge Batch, 1998), 110.

BAB I
PENDAHULUAN
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mereka akan mampu mengonstruksi pengetahuan dan 
pengalaman belajar dengan lingkungannya.3

Berdasarkan hasil kajian kontektual kelas, Moh Imam 
Farisi mengatakan bahwa terjadinya kejenuhan, kesulitan, 
mis-informasi, mis-konsepsi, lemahnya estimasi diri, 
dan munculnya pandangan negatif siswa terhadap 
pembelajaran, di antaranya sebagai implikasi kurangnya 
guru memperhatikan masalah penataan lingkungan kelas. 
Akibatnya, ketercapaian misi dan tujuan pembelajaran 
menjadi sesuatu yang dilematis.4

Akan tetapi sejauh yang bisa dicermati dari berbagai 
hasil penelitian, persoalan tersebut masih sangat 
krusial dalam praktik pelaksanaan pendidikan di SMP, 
S. Nurkhoti’ah dan Kamari mengatakan bahwa dalam 
pembelajaran di SMP, masih banyak guru yang belum 
menggunakan prinsip-prinsip pembelajaran secara 
optimal dan kegiatan di kelas masih banyak didominasi 
oleh guru.5 Bermula dari masalah ini pula, kemudian 
muncul persoalan-persoalan lain, seperti rendahnya 
prestasi belajar siswa. 

3Punaji Setyosari. Pembelajaran Kolaborasi, Landasan untuk 
Mengembangkan Ketrampilan Sosial, Rasa Saling Menghargai dan Tanggung 
Jawab. Makalah disajikan dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri 
Malang, 2009.

4Moh. Imam Farisi, Penataan Lingkungan Kelas Pembelajaran di SD dari 
Perspektif Konstruktivisme, Jurnal Didaktika, 1 (Januari, 2006): 25-42.

5S. Nurkhoti’ah, & Kamari, “Pembelajaran Terpadu: Solusi Meningkatkan 
Prestasi belajar IPS”, Jurnal Pendidikan, vol. 4. No. 1. (Maret, 2003). Dalam 
http://202.159.18.43/jp/.20 Diakses pada Agustus 2014.
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Dalam analisis terhadap rendahnya mutu pendidik-
an, Hidayanto dan Subijanto6 dan Wahyudi7 juga 
menunjuk pada faktor kurang tertatanya lingkungan 
kelas pembelajaran, sebagai penyebab lemahnya tingkat 
implementasi kurikulum. Iklim kelas pembelajaran belum 
dikembangkan secara memadai. Umumnya guru dan 
kepala sekolah kurang memperhatikannya. Mereka juga 
menyayangkan bahwa perhatian terhadap aspek ini agak 
terabaikan. Hal ini, menurut mereka, bisa dilihat dari 
nihilnya wacana iklim lingkungan pembelajaran pada 
penataran-penataran guru, serta minimnya penelitian 
pada bidang ini di dunia pendidikan Indonesia. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, keduanya juga 
menemukan bukti bahwa terdapat korelasi yang kuat 
antara prestasi siswa di suatu kelas dengan suasana batin 
atau lingkungan psikososial yang tercipta di kelas tersebut. 
Karena itu, menurut mereka, meskipun guru mempunyai 
kemampuan mengajar yang baik, jika tidak didukung oleh 
lingkungan kelas pembelajaran dan motivasi diri siswa 
yang merupakan aspek-aspek dari lingkungan psikososial 
kelas pembelajaran, maka hasil proses pembelajaranpun 
tidak akan optimal. 

Berkaitan dengan lingkungan kelas, permasalahan 
yang timbul adalah bahwa lingkungan kelas belum 
dikembangkan dan pada umumnya guru dan kepala 

6Hadiyanto & Subijanto. Pengembalian Kebebasan Guru untuk 
Mengkreasi Iklim Kelas dalam Manajemen Berbasis Sekolah MBS, 2002. Jurnal 
Pendidikan dan Kebudayaan. 40 (11) 40-43.

7Wahyudi. Penyusunan dan Validasi Kuesioner Iklim Lingkungan 
Pembelajaran di Kelas, 2003. Jurnal Pendidikandan Kebudayaan. 1 (1): 25(online), 
(http://www.Depdiknas.go.id/jurnal/ 43/wahyudi.html) 20 Agustus 2012.
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sekolah masih banyak yang kurang memperhatikannya. 
Sebaliknya, di beberapa negara maju, hal itu merupakan 
kajian yang selama ini sudah diterapkan dalam kegiatan 
belajar mengajar untuk perbaikan pendidikan. 

Menurut T.V. Savage dan D.G. Amstrong, agar 
lingkungan pembelajaran kondusif, seorang guru 
harus memiliki pengetahuan tentang siswa, ekspektasi 
pengalaman siswa sebelumnya, dan mengembangkannya 
secara optimal selama proses pembelajaran.8 Penciptaan 
kondisi dan kesiapan diri siswa untuk belajar bertujuan 
agar bahan dan tugas belajar yang diberikan kepada siswa 
memiliki makna dan dipandang penting serta relevan 
dengan apa yang telah mereka ketahui sebelumnya. Dalam 
hal ini, guru tidak lagi memandang bahwa pembelajaran 
sebatas penyampaian materi belaka, tetapi ada misi-misi 
tertentu yang perlu disampaikan kepada siswa. 

Kimberly Creech mengatakan berpijak dari pengalaman 
mengajar yang dilakukan, faktor-faktor kondisi internal 
maupun eksternal guru maupun siswa dapat memberikan 
kontribusi yang berharga dalam membangun lingkungan 
belajar yang kondusif.9 Dia mengungkapkan terkait isu-
isu lingkungan belajar, terutama dalam aspek mengontrol 
iklim belajar, pemberian dorongan dan pujian kepada 
siswa dapat merangsang suasana pembelajaran yang 

8T.V. Savage & D.G. Amstrong, Effective Teaching in Elementary Social 
Studies, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1996), 105.

9Kimberly Creech. A Phenomenological Exploration of Teacher 
Experiences in Creating and Teaching at Senior Year English Translation 
Course. Dissertations-Curriculum and Instruction, 2014. (Online),(http://
uknowledge.uky.edu/edc_etds/9/uknowledge.uky.edu/cgi/viewcontent 
.cgi?article=1007&context=edc) diakses 23 Nopember 2014.
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berkualitas. Berdasarkan kenyataan tersebut, semakin 
jelas bahwa secara rasional, lingkungan kelas memang 
dapat memberikan kontribusi positif terhadap motivasi 
belajar.

Dengan demikian, rekayasa pembelajaran yang 
utama adalah penyediaan sumber-sumber belajar. Guru 
bukan satu-satunya sumber belajar. Ia hanya salah 
satu bagian dari sumber belajar. Semua sumber belajar 
dirancang agar dapat mendorong prakarsa dan proses 
belajar menjadi lebih efektif, efisien, dan menarik agar 
pebelajar tetap betah belajar.10 Oleh karena itu, penataan 
atau pengorganisasian kelas merupakan hal utama dalam 
menunjang terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 22 
Pebruari 2015 bahwa lingkungan pembelajaran yang 
diciptakan memperhatikan keberagaman siswa dalam 
berpikir. Guru selalu memberikan dukungan dalam 
menumbuhkan kesadaran pada diri siswa bahwa learning 
is fun. Kelas menjadi identik dengan ajang persaingan 
berpikir yang sehat sehingga inti pembelajaran dapat 
disampaikan dengan baik. Siswa memilih sendiri apa 
yang ingin diketahuinya dari dunia global dan mengatur 
cara belajarnya sendiri. Mereka mampu menemukan 
masalahnya dan mencari jalan keluar. Apabila mereka 
dihadapkan pada masalah yang sama, mereka dapat 
menyelesaikannya dengan cara mereka sendiri sebagai 
individu yang mandiri.

10Wasis D Dwiyogo, Mengembangkan Pembelajaran Visioner (Malang: 
Universitas Negeri Malang, 2008), 75.
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Penataan lingkungan kelas pembelajaran yang 
kondusif adalah lingkungan kelas yang dapat 
menumbuhkembangkan gairah belajar siswa. Adapun 
ciri-ciri lingkungan kelas pembelajaran yang kondusif 
sebagaimana dikemukakan oleh James M. Cooper,11 yaitu 
(1) suasana kelas yang tertib; (2) kebebasan belajar siswa 
yang maksimal; (3) berkembangnya tingkah laku siswa 
sesuai dengan tingkah laku yang diinginkan; (4) iklim 
sosio-emosional kelas yang positif; dan (5) organisasi 
kelas yang efektif. 

Dengan demikian, penelitian ini merupakan hal yang 
menarik untuk dikaji secara empirik tentang fenomena 
pengalaman guru dalam menata lingkungan belajar 
baik dari dimensi fisik maupun psikososial sehingga 
dapat tercipta lingkungan belajar yang kondusif, sesuai 
dengan fakta dan data dalam perspektif teori-teori yang 
relevan dengan nilai-nilai budaya yang ada pada Sekolah 
Menengah Pertama di Ponorogo.

B. Rumusan Masalah
Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka 

dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:
Apa makna dari pola penataan lingkungan 

pembelajaran baik dari dimensi fisik maupun psikososial 
pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ponorogo 
sehingga dapat memfasilitasi dan memediasi siswa dalam 
belajar?

11James M. Cooper, Classroom Teaching Skills (Lexington : D.C. Heath and 
Company, 1995), 115.
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C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan 

merekonstruksi sebuah “makna” tentang pola penataan 
lingkungan kelas pembelajaran dalam konteks fisik mupun 
psikososial khususnya dari perspektif teori yang relevan.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara 

teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 
pengembangan aspek-aspek substantif dari teori 
konstruktivisme, khususnya berkaitan dengan pola 
penataan lingkungan kelas pembelajaran pada Sekolah 
Menengah Pertama di Ponorogo yang konstruktivistik 
dalam konteks ke-Indonesiaan. 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan 
peningkatan kualitas praktik pembelajaran di SMP. 
Para pakar, praktisi, pengembang kurikulum, dapat 
memanfaatkan kajian ini sebagai bahan informasi dan 
rujukan paradigmatik dalam mengembangkan dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP yang mampu 
memfasilitasi setiap upaya siswa membangun struktur 
pengetahuan, nilai, sikap, dan tindakannya secara mandiri. 

E. Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
yang berlangsung dalam latar yang wajar karena 
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bertujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi 
dalam subjek penelitian.

Robert Bogdan dan S.K. Biklen menjelaskan bahwa 
dalam studi kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang 
yang dapat diamati. Oleh sebab itu, studi kualitatif disebut 
dengan istilah inkuiri alamiah (naturalistik).12 Pendekatan 
kualitatif, menurut Lexy Moleong, merupakan tradisi 
tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung 
pada pengamatan manusia dalam kawasannya yang 
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa 
dan peristilahannya.13

Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif yang 
dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen adalah 1) mempunyai 
latar alami sebagai sumber data langsung dan penulis 
merupakan instrumen kunci, 2) bersifat deskriptif, yaitu 
memberikan situasi tertentu dan pandangan tentang 
dunia secara deskriptif, 3) lebih memperhatikan proses 
daripada hasil atau produk semata, 4) menganalisa data 
secara induktif, dan makna merupakan esensial.14

Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai 
pelaksanaan program evaluasi kinerja guru mencakup 
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
serta evaluasi program. Untuk itu peneliti melakukan 
serangkaian kegiatan di lapangan mulai dari mendatangi 

12Robert Bogdan, & S.K. Biklen, Qualitative for Education: an Instruction to 
Theory And Methods (Boston: Allyn And Bacon, Inc, 1982), 63.

13Lexy Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2002), 5.

14Op.Cit. 
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lokasi, studi orientasi dan dilanjutkan dengan studi secara 
terfokus.

Karakteristik pokok dari pendekatan kualitatif ialah 
mementingkan makna, konteks, dan perspektif emik. 
Proses penelitian lebih berbentuk siklus daripada linear, 
dimana pengumpulan data berlangsung secara simultan, 
lebih mementingkan kedalaman ketimbang keluasan 
cakupan penelitian; wawancara mendalam bersifat sangat 
utama dalam proses pengumpulan data.15

b. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah fenomenologi. 

Fenomenologi sebagai tradisi filsafat pertama kali 
digunakan oleh filosof Jerman Edmund Husselt (1859-
1938) dan karya yang dilakukan oleh Alfred Scutz 
(1899-1959) merupakan pengaruh yang penting dalam 
menerapkan dan mendasari fenomenologi sebagai 
penelitian pengetahuan sosial. Fenomenologi merupakan 
filosofi dan sekaligus satu pendekatan metodelogis dalam 
penelitian kualitatif.

Sebagai sebuah filosofi, fenomenologi adalah salah satu 
tradisi intelektual utama yang telah mempengaruhi riset 
kualitatif. Fenomenologi menurut Husserl, sebagaimana 
dikutip oleh Mulyana, memberi pengetahuan yang perlu 
dan essensial mengenai apa yang ada. Sebagai sebuah 
pendekatan konstruktivis dengan metodologi kualitatif, 
metode fenomenologi membentangkan langkah-langkah 
yang harus diambil sehingga peneliti sampai pada 
fenomena yang murni. 

15Sanapiah Faisal, Filosofi dan Akar Tradisi Penelitian Kualitatif, Makalah 
Pelatihan Metode Kualitatif ( Surabaya, BMPTSI: 1998), 81.
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Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri 
intrinsik fenomena-fenomena sebagaimana fenomena-
fenomena itu sendiri menyingkapkan diri kepada 
kesadaran. Peneliti harus bertolak dari subjek (manusia) 
serta kesadarannya dan berupaya untuk kembali kepada 
“kesadaran murni”. Untuk mencapai bidang kesadaran 
murni, peneliti harus membebaskan diri dari pengalaman 
serta gambaran kehidupan sehari-hari. Dengan demikian 
fenomenologi dapat dijelaskan sebagai metode kembali 
ke benda itu sendiri, dan ini sisebabkan benda itu sendiri 
merupakan objek kesadaran langsung dalam bentuk yang 
murni.

Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode 
fenomenologi membantu peneliti memasuki sudut 
pandang orang lain dan berupaya memahami mengapa 
mereka demikian. Metode fenomenologi tidak hanya 
melihat sisi perspektif para partisipan saja, tetapi juga 
berusaha memahami kerangka yang telah dikembangkan 
oleh masing-masing individu dari waktu ke waktu, hingga 
membentuk tanggapan mereka terhadap peristiwa 
dan pengalaman dalam kehidupannya. Fenomenologi 
mengesampingkan gagasan-gagasan awal peneliti 
mengenai suatu peristiwa atau pengalaman dengan tujuan 
untuk memahaminya dari dunia tempat para partisipan 
berada.

2. Kehadiran Peneliti 
Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitiannya 

adalah peneliti sendiri. Instrumen penelitian tidak 
bersifat eksternal atau objektif, akan tetapi internal atau 
subjektif yaitu peneliti itu sendiri tanpa menggunakan 
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tes, angket atau eksperimen. Oleh karena itu, kehadiran 
peneliti secara langsung dalam lapangan penelitian, yakni 
pada beberapa SMP di Ponorogo, merupakan keharusan 
dalam penelitian kualitatif.

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti 
membutuhkan beberapa kali wawancara dengan informan 
yang telah peneliti tentukan. Saat pertama kali datang, 
peneliti menemui informan dan langsung melakukan 
wawancara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif pada 
beberapa SMP di Ponorogo. Wawancara tersebut direkam 
dengan recorder. Pada hari berikutnya peneliti melakukan 
wawancara dengan informan (guru) yang peneliti anggap 
sebagai orang yang sudah berpengalaman. Wawancara 
yang peneliti gunakan adalah wawancara mendalam, 
dengan demikian tanya jawab mengalir seperti percakapan 
biasa akan tetapi tidak keluar dari masalah yang telah 
peneliti angkat.

3. Lokasi Penelitian 
Pilihan peneliti terhadap lembaga pendidikan ini 

didasarkan pada suatu fenomena bahwa beberapa SMP di 
Ponorogo mengalami perkembangan cukup bagus, baik 
dari segi peningkatan kualitas pembelajaran maupun 
prestasi akademik. Berdasarkan hasil observasi awal, 
proses pembelajaran yang diterapkan menggunakan 
pendekatan active learning. Hal ini dapat dilihat dari 
hasil peneliti melakukan penelitian pendahuluan dan 
menanyakan beberapa pertanyaan kepada beberapa 
informan di sekolah tujuan. Dari informasi tersebut 
diketahui bahwa beberapa SMP di Ponorogo memiliki 
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prestasi yang cukup baik dalam kancah lokal mupun 
nasional. Selain itu lembaga pendidikan tersebut memiliki 
tenaga pengajar yang profesional dalam berbagai bidang. 
Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan dalam mendidik 
siswa.

4. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah para guru 

yang mengajar di kelas X di lembaga tersebut. Dalam 
penelitian kualitatif jumlah sampel/subjek penelitian 
bukan merupakan kriteria utama, akan tetapi lebih 
ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan 
informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis data 
yang peneliti kumpulkan berupa data tertulis, kata-kata 
dan tindakan, foto atau gambar, serta data yang dapat 
mendukung peneliti terhadap fokus penelitian.16

5. Prosedur Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.
a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data 
yang menggunakan pengamatan terhadap objek 
penelitian. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif 
ataupun non partisipatif. Dalam observasi partisipatif 
(particpant observation) pengamat ikut serta dalam 
kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam observasi non 
partisipatif (non participatori observation) pengamat tidak 
ikut serta dalam kegiatan. Dalam penelitian ini peneliti 

16J.W.Cresswell. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among 
Five Traditions.(London: SAGE Publication, 1998) 231
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menggunakan pengamatan peran serta, yaitu partisipant-
observation, berupa pengamatan langsung terhadap 
situasi pembelajaran, lingkungan pembelajaran, maupun 
tindakan pembelajaran yang terjadi pada beberapa SMP 
di Ponorogo.
b. Wawancara 

Wawancara merupakan aktifitas yang dilakukan 
oleh penulis dan informan untuk menggali data yang 
dibutuhkan. Wawancara yang dipilih dalam penelitian 
ini adalah wawancara semi terstruktur yang masih 
membutuhkan garis-garis besar (outline) sebelum 
melakukan wawancara. Cara ini dinilai efektif karena akan 
menghindarkan kesan interogasi bagi informan namun 
juga akan membantu peneliti dalam menggali data tanpa 
kehilangan arah pembicaraan. 

Peneliti melakukan wawancara dengan para guru, 
sebagai pelaku utama. Peneliti akan menanyakan tentang 
pengalaman guru dalam membangun penciptaan suasana 
pembelajaran yang kondusif di lembaga tersebut.
c. Dokumentasi 

Metode ini merupakan langkah pengumpulan data 
tertulis yang mendukung penelitian, seperti buku, 
catatan, dan format-format program evaluasi kinerja 
sehingga profesionalisme guru mendapat porsi yang 
signifikan dalam penelitian ini.

6. Analisis Data
Dalam analisis data penelitian kualitatif fenomenologi, 

setelah peneliti selesai mewawancarai, partisipan 
harus melakukan langkah-langkah analisis data 
ephoce (mengurung data penting yang diperoleh tanpa 
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mempercayai terlebih dahulu), reduksi fenomenologi, 
variasi imajinasi dan sintesis makna dan esensi.17

Lebih jauh, Clark E. Moustakas juga memodifikasi 
pemikirannya dan menyarankan tujuh langkah analisis 
data secara fenomenologi, yaitu (1) mencatat (membuat 
daftar) seluruh ekspresi tindakan aktor yang relevan 
dengan tema penelitian; (2) mereduksi data sehingga tidak 
terjadi overlapping; (3) mengelompokkan data berdasarkan 
tema; (4) mengidentifikasi data dengan cara mengecek 
ulang kelengkapan transkrip wawancara dan catatan 
lapangan mengenai ekspresi aktor; (5) menggunakan data 
yang valid dan relevan; (6) munyusun variasi imaginatif 
masing-masing co-research; dan (7) menyusun makna dan 
esensi tiap kejadian sesuai dengan tema.

Analisis data kualitatif prespektif fenomenologi yang 
dikembangkan R.C. Bogdan & S. J. Taylor memberikan 
arahan bagaimana penelitian secara fenomenologi 
dilakukan. Menurutnya mereka, metode penelitian 
secara fenomenologi meliputi tiga tahap,18 yaitu (1) tahap 
pralapangan; (2) tahap di lapangan; dan (3) tahap analisis 
data.

Proses pengolahan data secara fenomenologi pada 
dasarnya tidak bisa dipisahkan dengan proses pengamatan 
partisipan dan wawancara mendalam di lingkungan 
subjek. Menurut R. C. Bogdan & S. J. Taylor, proses 
analisis data adalah teknik yang dapat digunakan untuk 
memberikan arti kepada ratusan bahkan ribuan lembar 

17Clark E Moustakas, Phenomenological Research Methods (Thousand Oaks: 
Sage Publications, 1994), 5.

18R.C. Bogdan & S.J. Taylor, Introduction to Research Methods: A 
Phenomenological Approach to the Social Science (New York: Wiley, 1975), 13.
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catatan lapangan, transkrip wawancara, dan komentar 
peneliti. Tepatnya analisis data adalah proses yang 
memerlukan usaha secara formal dalam mengidentifikasi 
beberapa tema dan menyusun hipotesis (gagasan) yang 
ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan 
bahwa tema dan hipotesis tersebut didukung oleh 
data. Hipotesis yang dimaksud Bogdan & Taylor adalah 
pernyataan yang bersifat proposisi, baik sederhana 
maupun kompleks. Tujuan penyusunan hipotesis di 
lapangan agar peneliti peka terhadap sikap perilaku di 
dalam lingkungan penelitian dan sifat interaksi sosial 
secara umum, sekaligus membantu peneliti memahami 
gejala yang sebelumnya tidak dimengerti.

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 
Denzim dalam Lexy Moleong membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dalam 
menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 
pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria tertentu. 
Menurut Moleong, ada empat kriteria yang digunakan 
yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 
(transferability), kebergantungan (dependability), dan 
kepastian (confirmability).19 Berikutnya dari keempat 
kriteria tersebut yang peneliti gunakan dalam penelitian 
ini, yaitu: 
a. Derajat kepercayaan (credibility)

Kreadibilitas dapat digunakan dalam penelitian ini 
untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan 
dan realita di lapangan, apakah data atau informasi yang 

19Lexy Moleong, Op. Cit, 105-106
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diperoleh sesuai dengan kenyataan yang dilapangan, tiga 
teknik yang peneliti pilih untuk mencapai kredibilitas agar 
data dapat memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas.
b. Transferability 

Transferability merupakan transfer yang berhubung 
dengan pertanyaan-pertanyaan dimana hasil penelitian 
yang diperoleh dapat diterapkan dalam situasi yang 
berbeda, maka untuk mempermudah orang lain 
memahami hasil penelitian, peneliti membuat laporan 
dengan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat 
dipercaya, sehingga pembaca menjadi jelas serta dapat 
memutuskan atau tidaknya hasil penelitian tersebut 
diterapkan pada tempat yang lain. 
c. Kebergantungan (dependability) 

Untuk menghindari kesalahan dalam 
memformulasikan hasil penelitian maka kumpulan 
dan interpretasi data yang ditulis dikonsultasikan 
dengan berbagai pihak untuk ikut memeriksa proses 
penelitian yang dilakukan peneliti, agar temuan 
penelitian dapat dipertahankan (dependable) dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan kepastian 
(confirmability), dalam penelitian dilakukan bersamaan 
dengan dependebilitas perbedaannya terletak pada 
orientasi penilainnya. 
d. Konfirmabilitas 

Digunakan untuk menilai hasil (produk) penelitian, 
sedangkan dependebilitas digunakan untuk menilai 
proses penelitian, mulai dari pegumpulan data sampai 
pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Jadi 
untuk mengecek keabsahan data, dengan alasan bahwa 
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ketiga kriteria tersebut bisa dijadikan tolok ukur untuk 
menjamin kesempurnaan data yang diperoleh dalam 
penelitian. 

F. Sistematika Laporan Penelitian
Dalam rangka memperoleh hasil penelitian 

yang mudah dibaca dan dimengerti, maka peneliti 
merencanakan sistematika laporan penelitian sebagai 
berikut:

Bab pertama, meliputi latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil 
penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan 
sistematika laporan penelitian. 

Bab kedua meliputi kajian teori yang memuat 
gambaran tentang pengertian lingkungan belajar, macam-
macam lingkungan belajar, penataan lingkungan belajar, 
dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Bab ketiga paparan hasil penelitan yang menyangkut 
gambaran umum objek penelitian dan penataan 
lingkungan belajar yang kondusif SMP di Ponorogo.

Bab keempat berisi tentang analisis data tentang 
strategi guru dalam menciptakan suasana belajar 
mengajar yang kondusif di kelas. Strategi guru dalam 
menata ruang fisik belajar di kelas. Strategi guru dalam 
menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan siswa di 
kelas.

Bab kelima merupakan bab terakhir/penutup yang 
berisi tentang kesimpulan dan saran.
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A. Tinjauan Pustaka
Penelitian yang dilakukan oleh Juniman Silalahi 

dengan judul “Mengapa Iklim Kelas Berpengaruh 
terhadap Prestasi Belajar” dengan sebuah artikel yang 
pernah ditulis oleh Les Gallay & Suet-Ling Pong, berjudul 
School Climate and Student’s Intervention Strategies.1 Dalam 
tulisan Les Gallay & Suet-Ling Pong titik fokusnya pada 
iklim sekolah terhadap pencapai prestasi akademik dan 
non akademik. Sedangkan penelitian Juniman Silalahi 
dipersempit pada persoalan iklim kelas dan pengaruhnya 
terhadap motivasi belajar. Meskipun berbeda keduanya 
memiliki aspek yang bisa didudukkan dalam perspektif 
yang sama, yaitu bagaimana situasi, suasana atau kondisi 
lingkungan baik sekolah maupun kelas dalam kaitannya 
dengan pencapaian target akademik maupun non 
akademik. 

Hoy & Miskell dalam Hadiyanto sebagaimana 
dikutip Juniman Silalahi, menyatakan bahwa iklim 
kelas merupakan kualitas lingkungan kelas yang terus-
menerus dialami oleh guru yang mempengaruhi tingkah 
laku siswa dalam menciptakan proses pembelajaran yang 

1Les Gallay& Suet-Ling Pong, “School Climate and Students’ Intervention 
Strategies”. http://makalah. wordpress.com/2009/03/09/strategi-pengelolaan-
kelas, html (2004), 23.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI



20 Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif

kondusif.2 Menurut Rahmat dalam Juniman Silalahi, iklim 
kelas ditandai dengan munculnya: 1) sikap saling terbuka, 
2) terjalinnya hubungan antar pribadi, 3) sikap saling 
menghargai satu dengan yang lain, 4) menghormati satu 
sama lain, dan 5) mendahulukan kepentingan bersama.3

Dalam kaitannya dengan pengaruh iklim kelas 
terhadap motivasi belajar, hasil penelitian yang dilakukan 
Juniman Silalahi menyatakan bahwa, terdapat pengaruh 
yang signifikan antara iklim kelas dengan motivasi 
belajar. Dimana implikasinya adalah semakin rendah iklim 
kelas yang dibangun, maka rendah pula motivasi belajar 
yang ditampilkan oleh siswa. Demikian pula sebaliknya 
semakin tinggi iklim kelas dibangun maka semakin tinggi 
motivasi belajar yang ditampilkan. Jika konklusi tersebut 
kita coba komparasi dengan apa yang direkomendasikan 
oleh Les Gallay & Suet-Ling Pong, maka akan didapat titik 
singgung yang saling bersimbiosis mutualisme.

 Hal tersebut dapat kita telusuri dari realita bahwa iklim 
kelas akan sangat ditentukan oleh iklim sekolah dalam 
skala lebih besarnya. Iklim sekolah didefinisikan oleh 
beberapa ahli secara beragam dan dalam penggunaanya 
kerap kali dipertukarkan dengan istilah budaya sekolah. 
Iklim sekolah sering dianalogikan dengan kepribadian 
individu dan dipandang sebagai bagian dari lingkungan 
sekolah yang berkaitan dengan aspek-aspek psikologis 
serta direfleksikan melalui interaksi di dalam maupun 
di luar kelas. Halpin dan Croft dalam N.A. Amentembun 

2Juniman Silalahi, “Pengaruh Iklim Kelas terhadap Motivasi Belajar”. 
Jurnal Pembelajaran, No.02 (Volume 30), (Universitas Negeri Padang Press, 
2008), 56.

3Ibid., 62.
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menyebutkan bahwa iklim sekolah adalah sesuatu yang 
bersifat intangible tetapi memiliki konsekuensi terhadap 
organisasi.4 Tagiuri sebagaimana dikutip J.M. Cooper, 
mengetengahkan tentang taksonomi iklim sekolah yang 
mencakup empat dimensi, yaitu: (1) ekologi: aspek-
aspek fisik-materil, seperti bangunan sekolah, ruang 
perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang 
BK, dan sejenisnya (2) miliu: karateristik individu di 
sekolah pada umumnya, seperti: moral kerja guru, latar 
belakang siswa, stabilitas staf, dan sebagainya: (3) sistem 
social: struktur formal maupun informal dan berbagai 
peraturan untuk mengendalikan interaksi individu serta 
kelompok di sekolah. Seperti hal-hal yang mencakup 
masalah komunikasi kepala sekolah dan guru, partispasi 
staf dalam pengambilan keputusan, keterlibatan siswa 
dalam pengambilan keputusan, kolegialitas, hubungan 
guru-siswa, dan (4) budaya: sistem nilai dan keyakinan, 
seperti: norma pergaulan siswa, ekspektasi keberhasilan, 
disiplin sekolah.5

B. Landasan Teori
1. Pengertian Lingkungan Belajar

Lingkungan belajar memberikan pengaruh pada 
proses dan hasil perilaku siswa baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Penataan lingkungan belajar 
bagi siswa hendaknya mendapatkan prioritas utama.

4N.A. Amatembun, Manajemen Kelas, Penuntun Bagi Guru dan Calon Guru 
(Bandung: FIP IKIP Bandung, 1989), 109.

5James M Cooper, Classroom Teaching Skills (Lexington : D.C. Heath and 
Company, 1995) 78.
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Lingkungan belajar merupakan faktor penentu 
keberhasilan dalam membangun kemampuan perilaku 
siswa. Dengan demikian, secara sederhana dirumuskan 
bahwa lingkungan belajar adalah suatu tempat atau 
suasana (keadaan) yang mempengaruhi proses perubahan 
tingkah laku manusia. Tentu, manusia tersebut adalah 
siswa sebagai subjek yang diteliti di lingkungan tersebut.

Lebih lanjut R. Heimstra menawarkan definisi 
lingkungan belajar sebagai berikut,6 Learning environment 
is all of the physical surrounding, psychological or emotional 
condition, and social or cultural influences affecting the 
growth and development of an adult engaged in an educational 
enterprise.

B.S. Bloom mendefinisikan lingkungan dengan 
kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar meliputi 
pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang mempengaruhi 
siswa.7 Hoy dan Miskell mengatakan, bahwa lingkungaan 
kelas adalah organisasi sosial informal dan aktivitas 
guru kelas yang secara spontan mempengaruhi tingkah 
laku. Disamping itu, Hoy dan Miskell mengatakan bahwa 
lingkungan merupakan kualitas kelas yang terus menerus 
dialami oleh guru-guru, mempengaruhi tingkah laku, dan 
berdasar pada persepsi kolektif tingkah laku mereka.8 
Selanjutnya, Hoy dan Miskell menambahkan bahwa 
istilah lingkungan seperti halnya kepribadian pada 

6R Hiemstra, Creating Environmentsfor Effective Adult Learning (U.S: Jossey-
Bass Inc, 1991), 88. 

7B. S. Bloom, Stability and change in human characteristics, (New York: John 
Wiley & Sons, 1964), 78.

8Loc. Cit.
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manusia.9 Artinya, masing-masing kelas mempunyai ciri 
(kepribadian) yang tidak sama dengan kelas-kelas yang 
lain, meskipun kelas itu dibangun dengan fisik dan bentuk 
arsitektur yang sama. R.H. Moos juga menambahkan 
bahwa iklim kelas seperti halnya manusia, ada yang sangat 
berorientasi pada tugas, demokratis, formal, terbuka, 
atau tertutup.10

Berdasarkan beberapa pengertian lingkungan kelas di 
atas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kelas adalah 
segala situasi yang muncul akibat hubungan antara guru 
dan siswa atau hubungan antar siswa yang menjadi ciri 
khusus dari kelas dan memengaruhi proses belajar-
mengajar. Situasi di sini dapat dipahami sebagai beberapa 
skala (scales) yang dikemukakan oleh beberapa ahli dengan 
istilah seperti kekompakan (cohesiveness), kepuasan 
(satisfaction), kecepatan (speed), formalitas (formality), 
kesulitan (difficulty), dan demokrasi (democracy) dari kelas.

Dari definisi di atas dapat diungkapkan bahwa 
lingkungan belajar merupakan semua yang ada di sekitar 
kita, baik kondisi fisik, psikologi (emosional) maupun 
budaya yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan 
perkembangan orang dewasa dalam bidang pendidikan. 
Menata lingkungan belajar pada hakikatnya melakukan 
pengelolaan lingkungan belajar. Aktivitas guru dalam 
menata lingkungan belajar lebih dikonsentrasikan pada 
penataan lingkungan belajar di dalam kelas. Oleh karena 
itu, guru dalam melakukan penataan lingkungan belajar di 

9Ibid., 65.
10R. H. Moos, Evaluating Eeducational Environments, (Washington: Jossey-

Bass Publisher, 1979), 144.



24 Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif

kelas tiada lain kecuali melakukan aktivitas pengelolaan 
kelas (classroom management).

Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi 
adalah lingkungan kelas. Lingkungan kelas adalah 
lingkungan yang dekat dan dapat berpengaruh langsung 
pada individu. Sampai tahun 2013, peran lingkungan 
kelas masih kurang diteliti di Indonesia. Penelitian 
sebelumnya mengenai lingkungan kelas lebih difokuskan 
pada hubungan antara lingkungan kelas dengan motivasi 
belajar dan kreativitas belajar.11

Lingkungan kelas adalah atmosfir, suasana, atau iklim 
yang terdapat dalam kelas selama proses pembelajaran 
berlangsung. Suasana ini merupakan hasil interaksi 
antara guru dan siswa, serta interaksi antar siswa. S.G. 
Baek & H.J. Choi menambahkan bahwa lingkungan 
kelas seperti halnya kepribadian pada manusia, dapat 
memiliki kualitas yang berbeda.12 Misalnya, kehangatan 
dan dukungan ataupun kekakuan dan ketegasan. Dengan 
kata lain, masing-masing kelas memiliki lingkungan 
yang berbeda-beda dan unik meskipun dibangun dalam 
struktur dan arsitektur yang sama.

Dalam situasi lingkungan kelas, banyak kesempatan 
terjadinya berbagai interaksi dan pengalaman yang dapat 
membentuk sikap siswa terhadap berbagai hal seperti 
sikap terhadap sekolah, sikap terhadap teman sebaya, 

11Saeful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajara (Bandung: Alpabeta, 2008), 
94.

12S.G Baek & H.J Choi, The Relationship between Students’ Perceptions of 
Classroom Environment and Their Academic Achievement in Korea, Asia Pacific 
Education Review, 3(1), 125-135, 2002 (Online), (http://link.springer.com/art
icle/10.1007%2FBF03024926#page-1) diakses 29 Oktober 2014.



25Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori

dan sikap terhadap subjek yang tengah dipelajari.13 
Selama proses belajar mengajar, berbagai hal terjadi 
dalam lingkungan kelas, seperti: perlakuan guru terhadap 
siswa dan hubungan antar siswa. Perasaan dan kurangnya 
pemikiran ini -positif maupun negative- ketika terjadi 
berkali-kali, akan diasosiasikan dengan mata pelajaran itu 
sendiri. Melalui proses asosiasi tersebut, sikap terhadap 
suatu mata pelajaran dapat dibentuk.

Lingkungan kelas adalah istilah yang akan digunakan 
peneliti untuk menyoroti semua perilaku positif 
dan keputusan-keputusan guru yang dibuat untuk 
memfasilitasi proses pembelajaran. Hal ini kembali 
pada semua kebutuhan aktivitas untuk menciptakan 
dan menegakkan sebuah lingkungan belajar secara 
tertib seperti perencanaan dan persiapan materi, 
pengorganisasian kelas, dekorasi ruang kelas serta 
pembentukan dan penyelenggaraan aturan-aturan dan 
rutinitas. Dengan kata lain, pengelolaan kelas adalah 
strategi-strategi yang digunakan guru untuk menciptakan 
dan menegakkan sebuah lingkungan belajar yang tertib 
dan disiplin sebagai alat bagi guru untuk menanggapi 
perilaku siswa yang menyimpang. 

Lingkungan kelas pembelajaran tidak hanya 
menyediakan sebuah konteks untuk pembelajaran. 
Lingkungan kelas pembelajaran juga tidak hanya 
memasukkan ruang jasmani, perabot-perabot, sumber 

13Y.C Cheng, Classroom Environment and Student Affective Performance: 
An Effective Profile, The Journal of Experimental Education, 1994. No. 62 (3): 221-
239. (Online), http://www. tandfonline. com/doi/abs/10.1080/00220973.1994
.9943842?journal Code=vjxe20#preview diakses 17 September 2014
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dan materi belajar tetapi juga atmosfer kelas, emosi 
dan sikap siswa serta dinamika sosial dari pengalaman 
pembelajaran. Penataan lingkungan kelas merupakan isu 
penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, 
namun hakikat pengelolaan kelas yang sebenarnya sering 
tidak diperhatikan. 

Konsep modern lingkungan belajar memandang 
lingkungan kelas sebagai proses penataan segala sumber 
daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran yang 
efektif dan efisien. Sumber daya kelas diorganisir untuk 
memecahkan aneka masalah yang menjadi kendala dalam 
proses pembelajaran sekaligus membangun situasi kelas 
yang kondusif secara terus menerus. Tugas guru di sini 
adalah menciptakan, memperbaiki, dan memelihara 
situasi kelas yang kondusif. Situasi kelas yang kondusif 
itulah yang mendukung siswa untuk mengembangkan 
dan memelihara stabilitas kemampuan, bakat dan minat 
yang dimilikinya dalam rangka menjalankan tugas-tugas 
pembelajaran. 

Menurut penulis, cara lain yang dapat ditempuh 
untuk menciptakan lingkungan kelas pembelajaran yang 
kondusif adalah memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk belajar “mandiri” agar benih-benih keingintahuan, 
rasa tidak percaya, dan keinginan untuk mencoba dapat 
tumbuh subur dengan berbagai aktivitas positif. Dengan 
aktivitas ini diharapkan “rasa ingin tahu” siswa dapat 
terasah dengan baik karena siswa dapat secara maksimal 
melibatkan seluruh kemampuannya untuk mencari dan 
menyelidiki suatu fenomena secara kritis, logis, dan 
analitis. 
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a. Dimensi Lingkungan Fisik
Dalam manajemen kelas yang efektif, lingkungan fisik 

merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, 
lingkungan fisik harus dapat didesain secara baik dan lebih 
dari sekadar penataan barang-barang di kelas. Menurut 
W.J. Santrock terdapat prinsip yang dapat dipakai dalam 
menata kelas, yaitu dengan cara mengurangi kepadatan 
di tempat lalu lalang.14 Misalnya, area belajar kelompok, 
bangku siswa, meja guru, dan lokasi penyimpanan alat 
tulis, rak buku, komputer dan lokasi lainnya. Area-area 
seperti ini harus dapat dipisahkan sejauh mungkin dan 
dipastikan mudah diakses oleh siswa, karena gangguan 
dapat terjadi pada daerah yang sering dilewati.

Menurut Udin S. Winataputra, beberapa penelitian 
menunjukan bahwa penataan lingkungan yang tepat 
akan berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan 
partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.15 Pada 
prinsipnya, lingkungan fisik kelas yang baik adalah ruang 
kelas yang menarik, efektif, dan mendukung siswa dan 
guru dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan hal 
ini, Udin S. Winataputra mengemukakan prinsip-prinsip 
yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam menata 
lingkungan fisik kelas. Prinsip-prinsip tersebut adalah 
sebagai berikut:
a. Visibility (keleluasaan pandangan)

Visibility artinya penempatan dan penataan barang-
barang di dalam kelas yang tidak mengganggu 

14W.J. Santrock, Educational Psychology (USA: McGraw-Hill, 2008), 63.
15Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Universitas 

Terbuka, 2003), 16.
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pandangan siswa. Tujunnya, siswa secara leluasa dapat 
memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang 
berlangsung. Begitu pula guru harus dapat memandang 
semua siswa pada saat kegiatan pembelajaran.

b. Accesibility (mudah dicapai)
Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk 
meraih atau mengambil barang-barang yang dibutuhkan 
selama proses pembelajaran. Selain itu, jarak antar 
tempat duduk harus cukup untuk dilalui oleh siswa 
sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak 
mengganggu siswa lain yang sedang belajar.

c. Flexibility (keluwesan)
Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah 
ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan 
kegiatan pembelajaran, misalnya: penataan tempat 
duduk perlu diubah jika proses pembelajaran 
menggunakan metode diskusi dan kerja kelompok.

d. Comfort (kenyamanan)
Kenyamanan yang dimaksud disini berkenaan dengan 
temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan 
kelas. Faktor-faktor tersebut harus mendapatkan 
perhatian yang cukup.

e. Beauty (keindahan)
Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha 
guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan 
kondusif bagi kegiatan belajar. Ruang kelas yang 
indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif 
pada sikap serta tingkah laku siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan.16

16Ibid., 18-20.
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Selain yang disebutkan diatas, sebaiknya guru 
juga mempertimbangkan pula pada aspek biologis 
seperti postur tubuh siswa. Maksudnya, guru perlu 
memperhatikan tinggi atau rendahnya postur tubuh 
siswa sebelum menempatkan di deretan depan atau 
belakang. Dalam menempatkan siswa, guru juga perlu 
mempertimbangkan kebutuhan khusus dalam arti 
secara psikologis, misalnya: siswa yang hiperaktif, suka 
melamun, dan sebagainya sehingga penataan lingkungan 
kelas dapat dikondisikan seefektif mungkin.

Dalam mengorganisasikan ruang fisik kelas, hal ini 
juga sangat ditentukan oleh tipe aktivitas pembelajaran 
yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh anak. Dalam 
hal ini, perbedaan level kelas, kecepatan materi antar 
kelas, aktivitas kelompok, dan aktivitas individual harus 
dapat terakomodir secara fleksibel dalam penataan 
lingkungan fisik kelas.

Penataan susunan meja yang mengelompok dapat 
mendorong interaksi sosial di antara siswa. Selanjutnya, 
susunan meja yang berbentuk lajur akan mengurangi 
interaksi sosial di antara siswa dan mengarahkan perhatian 
siswa kepada guru. Penataan meja dalam lajur-lajur dapat 
bermanfaat bagi anak pada saat mengerjakan tugas 
individu sedangkan meja yang disusun mengelompok 
akan membantu proses belajar kooperatif.

Dalam mengorganisasikan ruang fisik kelas, juga 
sangat ditentukan oleh tipe aktivitas pembelajaran yang 
direncanakan untuk dilaksanakan oleh anak. Dalam hal 
ini, perbedaan level kelas, kecepatan materi antar kelas, 
aktivitas kelompok, dan aktivitas individual harus dapat 
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terakomodasi secara fleksibel dalam penataan lingkungan 
fisik kelas.

Penataan susunan meja yang mengelompok dapat 
mendorong interaksi sosial di antara siswa. Selanjutnya, 
susunan meja yang berbentuk lajur akan mengurangi 
interaksi sosial di antara siswa dan mengarahkan perhatian 
siswa kepada guru. Penataan meja dalam lajur-lajur dapat 
bermanfaat bagi anak pada saat mengerjakan tugas 
individu sedangkan meja yang disusun mengelompok 
akan membantu proses belajar kooperatif.17

Menurut W.J. Santrock, kelas juga penting untuk 
dilakukan personalisasi, meskipun bagi sekolah yang 
menggunakan sistem moving class terdapat beberapa 
kelas yang belajar dalam satu hari. Personalisasi kelas 
dapat dilakukan dengan memasang foto siswa, karya 
siswa, tugas, diagram tanggal lahir siswa, ekspresi siswa 
yang positif serta media pembelajaran yang berhubungan 
dengan materi yang sedang dipelajari anak.18 Personalisasi 
ini, dapat bermanfaat sebagai inspirasi dan motivasi untuk 
belajar bagi anak serta dapat menjadi sumber belajar bagi 
anak. Selain itu, modifikasi pajangan dinding yang up to 
date/ selalu baru dapat memberikan kesan dinamisasi 
lingkungan, anak mendapatkan objek pandang yang 
senantiasa bermakna bagi proses belajar.

b. Dimensi Lingkungan Psikososial
Dimulai dengan mengkaji iklim lembaga kerja, R.H. 

Moos mengemukakan ada tiga dimensi umum yang 
dapat digunakan untuk mengukur lingkungan psikis dan 

17W.J. Santrock, Educational Psychology (USA: McGraw-Hill, 2008), 75.
18Ibid., 80.
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sosial.19 Ketiga dimensi tersebut adalah dimensi hubungan 
(relationship), dimensi pertumbuhan dan perkembangan 
pribadi (personal growth/development) dan dimensi 
perubahan dan perbaikan sistem (system maintenance 
and change). Di samping ketiga dimensi di atas, J.A. Arter 
menyebutkan satu dimensi sebagai pengembangan dari 
dimensi-dimensi R.H. Moos, yaitu dimensi lingkungan 
fisik (physical environment). Bagian berikut mendiskusikan 
dimensi-dimensi di atas dengan beberapa contoh skala 
(scales) yang ada di dalamnya.20

Dimensi hubungan mengukur seberapa jauh 
keterlibatan siswa di dalam kelas, seberapa jauh siswa 
saling mendukung dan membantu, dan seberapa jauh 
mereka dapat mengekspresikan kemampuan mereka 
secara bebas dan terbuka. R.H. Moos mengatakan bahwa 
dimensi ini mencakup aspek afektif dari interaksi antar 
siswa dan antara siswa dengan guru.21 Skala-skala (scales) 
iklim kelas yang termasuk dalam dimensi ini di antaranya 
adalah kekompakan (cohesiveness), kepuasan (satisfaction), 
dan keterlibatan (involvement). Keterlibatan mengukur 
seberapa jauh siswa peduli dan tertarik pada kegiatan-
kegiatan sekolah dan berpartisipasi aktif dalam diskusi-
diskusi di kelas.

Dimensi pertumbuhan atau perkembangan pribadi 
yang disebut juga dimensi yang berorientasi pada tujuan 

19R. H. Moos, Evaluating Eeducational Environment (Washington: Jossey-
Bass Publisher, 1979), 120.

20J.A. Arter, Assessing School Climate and Classroom Climate, Test Centre of 
the Northwest Regional Educational Laboratory (Portland: Oregon, 1989), 92.

21R. H. Moos, Evaluating Educational Environments (Washington: Jossey-
Bass Publisher, 1979), 126.
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membicarakan tujuan utama kelas dalam mendukung 
pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan motivasi 
diri. Skala-skala yang terkait dalam dimensi ini di 
antaranya adalah kesulitan (difficulty), kecepatan (speed), 
kemandirian (independence), dan kompetisi (competition). 
Skala kecepatan, misalnya, mengukur bagaimana tempo 
(cepat atau lambatnya) pembelajaran berlangsung. 

Dimensi perubahan dan perbaikan sistem 
membicarakan seberapa sampai iklim kelas mendukung 
harapan, memperbaiki kontrol dan merespon perubahan. 
Skala-skala yang termasuk dalam dimensi ini di adalah 
formalitas (formality), demokrasi (democracy), kejelasan 
aturan (rule clarity), dan inovasi (innovation).

c. Menciptakan Lingkungan Pembelajaran yang 
Kondusif 
Kelas yang terorganisir dengan baik adalah kelas yang 

siswanya dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan 
ruang kelas dan sumbernya. Tujuan penataan lingkungan 
kelas bisa saja banyak, tetapi tujuan umum dari 
penataan lingkungan kelas yang mendasar adalah untuk 
menciptakan dan menegakkan sebuah lingkungan kelas 
pembelajaran yang positif dan produktif. 

Tujuan tersebut tidak diartikan untuk mengontrol atau 
menciptakan siswa dan kelas yang sepenuhnya tunduk, 
patuh, dan tidak berdaya tetapi untuk menciptakan 
lingkungan kelas yang mempertahankan ketertarikan, 
motivasi, dan keterlibatan siswa. Jadi, fokusnya adalah 
pada aktivitas-aktivitas yang membuat lingkungan 
pembelajaran menjadi positif, produktif, dan fasilitatif.

Untuk mendukung dan membantu perkembangan 
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sebuah komunitas kelas yang aman siswa diizinkan 
untuk membuat koneksi yang diperlukan untuk belajar 
menentukan sesuatu. Setiap siswa perlu mendapatkan 
rasa nyaman dan aman untuk mendiskusikan pemahaman 
mereka yang sebelumnya, tanpa merasa takut 
ditertawakan atas kesalahpahaman di antara mereka.

Secara konsep, penataan lingkungan kelas bertujuan 
untuk mewujudkan seperangkat atribut yang memberikan 
warna atau karakter, spirit, etos, dan suasana batin dari 
setiap kelas yang ada.22 Secara operasional, sebagaimana 
halnya lingkungan sekolah, lingkungan kelas juga dapat 
diukur dengan menggunakan rata-rata dari persepsi 
komunitas kelas terhadap aspek-aspek yang menentukan 
lingkungan kelas. Persepsi tersebut dapat diukur dengan 
cara pengamatan langsung dan wawancara dengan 
anggota komunitas kelas, khususnya guru dengan cara 
yang lebih praktis dan ekonomis tetapi reliable, yaitu 
dengan cara mengedarkan angket yang telah divalidasi. 

Sebagaimana halnya dengan faktor-faktor lain seperti 
kurikulum, sarana dan kepemimpinan kepala sekolah, 
lingkungan kelas pembelajaran memegang peran penting 
dalam pembentukan sekolah yang efektif. Selama dua 
dasawarsa, lingkungan pembelajaran di kelas ditengarai 
sebagai salah satu faktor penentu keefektifan suatu 
sekolah.23

22D.L Fisher & B.J Fraser, School Climate (SET research information for teachers 
No.2). (Melbourne: Australian Council for Educational Research, 1990). (Online).
(http://epm.sagepub.com/content/67/5/833.abstract) diakses 15 Oktober 2014.

23Peters T. B. Creemers & Reynolds, D, School effectiveness and school 
improvement (The Netherland: Swets & Zeitlinger, 1989), 89.
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D. L. Fisher dan B. J. Fraser menyatakan bahwa 
peningkatan mutu lingkungan pembelajaran di kelas 
dapat menjadikan sekolah lebih efektif dalam memberikan 
proses pembelajaran.24 H. J. Freiberg menegaskan bahwa 
iklim kerja yang sehat di suatu kelas memberikan 
kontribusi yang signifikan terhadap proses pembelajaran. 
Dia juga memberikan argumen bahwa pembentukan 
lingkungan kelas pembelajaran yang kondusif dapat 
menjadikan seluruh anggota kelas melakukan tugas dan 
perannya secara optimal.25

N. Atwool menyatakan bahwa dalam lingkungan 
pembelajaran, siswa mempunyai kesempatan untuk 
melakukan hubungan yang bermakna di dalam lingkungan 
tersebut.26 Selain itu, hal ini sangat diperlukan untuk 
meningkatan kemampuan belajar siswa, memfasilitasi 
siswa untuk bertingkah laku yang sopan, serta berpotensi 
untuk membantu siswa dalam menghadapi masalah yang 
dibawa dari rumah.

Selanjutnya, Wold B., O. Samdal dan Bronis juga telah 
mengidentifikasi tiga aspek lingkungan psikososial sekolah 
yang menetukan prestasi akademik siswa. Ketiga aspek 
tersebut adalah (1) tingkat kepuasan siswa terhadap sekolah, 
(2) terhadap keinginan guru, serta (3) hubungan yang baik 

24D. L. Fisher & B. J. Fraser, School Climate (SET research information for 
teachers No.2). (Melbourne: Australian Council for EducationalResearch, 1990) 
(Online). (http://epm.sagepub.com/content/67/5/833.abstract) diakses 15 
Oktober 2014

25H. J. Freiberg. Measuring school climate: Let me count the ways. 
Educational Leadership, 1998. 56(1), 22-26. 

26N.Atwool, Attachment in the school setting, New Zealand Journal of 
Educational Studies, 1999. 34(2), 309-322. 
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dengan sesama siswa. Mereka juga menyarankan bahwa 
intervensi sekolah yang meningkatan rasa kepuasan sekolah 
akan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa.27

W. K. Hoy dan J. W. Hannum mengemukakan bahwa 
rasa kebersamaan yang tinggi sesama guru di lingkungan 
sekolah dan dukungan sarana prasarana yang memadai 
dapat mendukung tercapainya target akademik yang 
tinggi dan kemantapan integritas sekolah sebagai suatu 
institusi. Akhirnya, hal ini dapat mendukung pencapaian 
prestasi akademik siswa lebih baik.28

S. R. Sweetland dan W. R. Hoy menyatakan bahwa 
iklim kerja sekolah yang mengutamakan pemberdayaan 
guru sangat membantu keefektifan sekolah dan dapat 
mempengaruhi prestasi siswa secara keseluruhan.29 Hasil-
hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim kerja sekolah 
dapat mempengaruhi sikap siswa terhadap mata pelajaran 
yang diajarkan. Jadi, secara langsung maupun tidak 
langsung, lingkungan kelas mempengaruhi efek sikap 
siswa terhadap mata pelajaran di sekolah menengah.30

27Wold B. O. Samdal & M. Bronis. Relationship between students’ 
perceptions of school environment, their satisfaction with school and 
perceived academic achievement: An international study, 1999. School 
Effectiveness and School Improvement, 10(3), 296-320. 

28W.K Hoy & J. W. Hannum, Middle School Climate: An Empirical Assessment 
of Organizational Health and Student Achievement, 1997. Journal Educational 
Administration Quarterly, 33 (3): 290-295. (Online),(http://www.ljemail.org/
reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID.) diakses 15 Oktober 2014

29S.R Sweetland & W. R. Hoy, School characteristic and educational 
outcomes: Toward organisational model of student achievment in middle 
schools. Educational Administration Quarterly, 2000. 36(6), 703-729. 

30C. Papanastasiou, School, teaching and family influence on student attitudes 
toward science: Based on TIMSS data for Cyprus, 2002. Studies in Educational 
Evaluation, 28(1), 71-86. 
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Strategi menata lingkungan kelas tidak akan berhasil 
jika guru tidak mengetahui karakteristik siswanya. Jika 
guru mengetahui karakter siswanya, dia tidak hanya 
dapat merencanakan persoalan pengelolaan kelas yang 
lebih baik, tetapi dapat juga memperkecil gangguan yang 
terjadi. Hal ini merupakan keuntungan tambahan jika 
siswa mengetahui bahwa seorang guru peduli terhadap 
siswanya. Dengan demikian, ada hubungan yang signifikan 
antara kepedulian guru dan kualitas pembelajaran siswa.31

2.	 Menata	Lingkungan	fisik
S. Alex mengemukakan bahwa lingkungan fisik 

adalah segala sesuatu yang ada di sekitar siswa dapat 
memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas 
belajar yang dibebankan kepadanya.32 Lingkungan fisik 
merupakan sumber kepuasan, keluhan, simbol, dan 
perwujudan dari prestasi yang dalam. Itulah sebabnya, 
hal seperti ini perlu mendapatkan perhatian dari guru.

Lingkungan kelas sebagai tempat melaksanakan 
kegiatan sehari-hari harus dapat memberikan 
kenyamanan, kesenangan, kegembiraan, dan kesehatan. 
Hal ini bertujuan agar siswa dapat melaksanakan 
aktivitasnya dan tidak sekadar belajar tetapi jauh lebih 
luas. Sebab, hal ini menyangkut semua aspek yang 
mempengaruhi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas 
siswa dalam usaha meningkatan prestasi belajar yang 
baik dan mewujudkan tujuan pembelajaran.

31D.C. Berliner, Effective Classroom Management and Instruction: A 
Knowledge Base for Consultation (Washington, DC: National Association of 
School Psychologists, 1998), 103.

32S. Alex, Management Personalia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), 109.
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Dengan memperhatikan aspek lingkungan fisik 
dan cakupannya, sulit untuk dibantah bahwa aspek 
lingkungan fisik dapat memengaruhi prestasi belajar atau 
produktivitas siswa dalam melaksanakan tugas pokoknya. 
Faktor lingkungan fisik tentu tidak sama untuk semua 
siswa. Faktor yang banyak berpengaruh dalam mencapai 
tujuan belajar siswa adalah faktor fisik, mental, psikologis, 
sosial, ekonomi, dan fisiologis.

Lingkungan yang kurang mendukung pembelajaran, 
seperti: kurangnya alat-alat laboratorium, ruangan 
pengap, kurangnya ventilasi, rusaknya peralatan, 
hubungan kurang serasi antara siswa, kurangnya 
penerangan, prosedur dan tata kerja yang tidak jelas ikut 
menyebabkan kinerja yang buruk. Kondisi sekolah atau 
kelas yang buruk, menyebabkan orang akan bersikap 
tidak acuh pada tugas-tugas belajarnya. Tidak adanya 
motivasi berkreasi mengakibatkan produktivitas siswa 
merosot. Akhirnya, mereka akan pergi mencari sekolah 
yang memberikan lingkungan belajar yang lebih baik.

B.J. Fraser mengemukakan, bahwa setiap individu 
mempunyai genetis menyesuaikan diri dengan 
lingkungan dan mempunyai pola perilaku tertentu untuk 
menanggulangi masalah lingkungan.33 Pendapat tersebut 
ada benarnya karena manusia dapat bekerja dalam 
berbagai kondisi. Meskipun demikian, permasalahannya 
adalah jika bekerja dalam lingkungan yang baik akan 
berbeda hasilnya dengan bekerja pada lingkungan yang 
buruk. Dalam kondisi itu, hasil-hasil bekerja bukan 

33B. J. Fraser, Classroom Environment Instruments: Development, Validity, and 
Applications. Learning Environments Research, 1998, 83.
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sekadar bekerja, melainkan harus membawa makna untuk 
organisasi. Selanjutnya, lingkungan fisik kelas terdekat 
meliputi sikap serta tindakan rekan serta penyelia serta 
iklim yang mereka ciptakan.

Lingkungan fisik adalah lingkungan yang memberi kan 
peluang gerak dan semua aspek yang berhubungan dengan 
upaya penyegaran pikiran bagi siswa setelah mengikuti 
proses pembelajaran yang menuntut perhatian maksimal. 
Lingkungan fisik meliputi sarana prasarana pembelajaran 
yang dimiliki sekolah, seperti: lampu, ventilasi, bangku, 
dan tempat duduk yang sesuai untuk siswa. Lingkungan 
fisik, yaitu lingkungan yang ada di sekitar siswa, baik 
itu di kelas, sekolah maupun di luar sekolah yang perlu 
dioptimalkan pengelolaannya agar interaksi belajar 
mengajar lebih efektif dan efisien. Artinya, lingkungan 
fisik dapat difungsikan sebagai sumber atau tempat 
belajar yang direncanakan dan dimanfaatkan. Lingkungan 
fisik tersebut di antanya adalah kelas, laboratorium, tata 
ruang, situasi fisik yang ada di sekitar kelas, dan situasi 
sosial serta budaya.

Lingkungan fisik juga mencakup fasilitas yang 
mendukung siswa, baik jumlah maupun mutunya dan 
hubungan kerja dalam arti interaksi antar pegawai, antara 
guru dan pemimpin sekolah serta kelancaran komunikasi 
di antara para guru, siswa dengan semua personal dalam 
sekolah.

3. Menata Lingkungan Psikososial
Konsep lingkungan psikososial terkait erat dengan 

iklim kelas, iklim sekolah, dan etos kerja sekolah. Konsep 
tersebut merupakan ciri khas lingkungan belajar. Hubungan 
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interpersonal, hubungan antara guru dan siswa, 
hubungan antar teman sejawat, tingkah laku, kepercaya-
an guru, gaya berkomunikasi guru, pengelolaan kelas, dan 
proses belajar bersama merupakan kesatuan yang dapat 
menciptakan iklim psikososial pada lingkungan belajar. 
Konsep lain yang relevan dengan studi tentang hubungan 
sosial dalam lingkungan belajar adalah self-afficacy, self-
concep, kepercayaan, tujuan, nilai, kerjasama, kompetisi, 
hirarki, dan demokrasi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa iklim psikososial 
memberikan efek pada siswa, baik jangka pendek maupun 
jangka panjang, bahkan nanti setelah lulus. Studi yang 
menginvestigasi hubungan antara hasil pencapaian 
siswa dan lingkungan belajar menyimpulkan bahwa hasil 
belajar yang didapat siswa dapat ditingkatkan dengan 
membentuk lingkungan belajar yang kondusif.34 Lebih 
lanjut, meta analisis dari berbagai studi menyebutkan, 
bahwa ada pengaruh iklim atau lingkungan kelas pada 
hasil pencapaian belajar siswa. Hubungan sosial yang 
positif merupakan hasil kerja sama terstruktur dan 
proses tersebut berkontribusi pada pencapaian belajar 
yang tinggi. 

Dari kondisi tersebut, keyakinan terhadap penting-
nya iklim psikososial kelas dapat menguatkan guru untuk 
fokus meningkatkan kualitas praktik pembelajarannya 
dari pada terjerembap oleh kepentingan kebijakan yang 
ada. Pengetahuan dan pemahaman tentang penting-
nya proses interaksi serta hubungan dalam proses pem-

34B. J. Fraser & H. J. Walberg, Educational Environments: Education,, 
Antecedents and Consequences (London: Pergamon Press, 1991), 110.
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belajaran dapat menguatkan serta mendorong guru 
untuk bisa mandiri, selalu memiliki pemikiran yang kritis, 
profesional, selalu melakukan pengembangan diri.

Akan tetapi, pentingnya penciptaan lingkungan 
psikososial kelas pembelajaran tidak mudah untuk 
diwujudkan. Dalam program pelatihan guru, isu tersebut 
bukan merupakan hal yang penting untuk dipelajari dan 
dikembangkan. Bahkan, beberapa literatur menyebutkan 
bahwa pendidikan kita masih kurang peduli terhadap 
kondisi lingkungan kelas. Hasil penelitian juga masih 
sangat terbatas yang membahas tema-tema tentang 
lingkungan belajar.

Lingkungan psikososial berhubungan dengan 
pola interaksi antar personal yang ada di lingkungan 
sekolah secara umum. Lingkungan psikososial yang 
baik memungkinkan para siswa untuk berinteraksi 
secara baik antara siswa dengan siswa, guru dengan 
siswa, guru dengan guru, guru dengan karyawan, siswa 
dengan karyawan, serta secara umum interaksi antar 
personal. Kondisi seperti ini akan memengaruhi jalannya 
proses pembelajaran. Sebab, suasana pembelajaran yang 
kondusif hanya akan dapat dicapai jika interaksi sosial 
antar semua komponen yang ada berlangsung secara baik. 
Lingkungan sosial kelas yang demikian ini akan diwarnai 
adanya keakraban yang proporsional antara guru dan 
siswa dalam proses pembelajaran.

Oleh karena itu, dalam lingkungan psikososial kelas 
hendaknya juga diciptakan sekondusif mungkin agar 
suasana kelas dapat digunakan sebagai ajang dialog 
mendalam dan berpikir kritis. Tentunya, berpikir kritis 
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dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip manusiawi, 
empati, demokratis, dan religius. Selanjutnya, lingkungan 
nonfisik atau lingkungan sosial dapat dikembangkan 
fungsinya untuk menciptakan suasana belajar yang 
nyaman dan kondusif seperti adanya musik yang 
digunakan sebagai latar pada saat belajar mengajar 
berlangsung. Dengan digunakannya musik tersebut, 
suasana belajar terasa santai sehingga siswa dapat belajar, 
dan siap untuk berkonsentrasi.

Dalam hal ini, tugas guru adalah memberikan 
kemudahan belajar kepada siswa dengan menyediakan 
berbagai sarana dan sumber belajar yang memadai. 
Selain menyampaikan materi pembelajaran yang berupa 
hafalan, guru juga perlu menciptakan dan mengatur 
lingkungan belajar terutama di kelas dan menggunakan 
strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar 
secara aktif.

Oleh karena itu, guru harus bisa membiasakan 
pengaturan peran serta dan tanggung jawab kepada 
tiap siswa sehingga tercipta lingkungan fisik kelas 
yang diharapkan dan suasana lingkungan sosial kelas 
yang menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih 
bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab bersama 
antara siswa dan guru, kebersaman akan terbentuk 
sehingga hal (lingkungan belajar) untuk menjadikan 
pembelajaran berenergi menjadi tuntutan tiap siswa. 
Hal yang menjadikan pembelajaran berenergi adalah 
tanggung jawab bersama tiap siswa.

Penelitian Bobby DePorter dan Mike Hernacki 
menunjukkan bahwa lingkungan psikososial atau 
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suasana kelas merupakan penentu psikologis utama yang 
mempengaruhi belajar akademik.35 Suasana atau keadaan 
ruangan menunjukkan arena belajar yang dipengaruhi 
emosi. Lingkungan belajar yang kondusif merupakan 
lingkungan belajar yang dapat lebih menunjang 
pengembangan keterampilan, pengetahuan dan sikap 
yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun lingkungan belajar yang mendukung 
kreativitas dapat (1) memperkenalkan persamaan dan 
saling menghargai; (2) membuka kesempatan bagi 
anak untuk kontribusi ide-ide orisinil; (3).menganggap 
perbedaan pendapat sebagai sumber belajar; (4) mencari 
pendekatan untuk pemecahan masalah; (5) mendorong 
siswa untuk memanfaatkan fantasi dan imajinasi; (6) 
mengembangkan kecakapan inkuiri, kecakapan bertanya, 
dan mencari jawaban sesuatu; dan (7) menciptakan 
masyarakat belajar yang mengembangkan rasa percaya 
diri dan mengurangi resiko.

Menurut I Nyoman S. Degeng lingkungan pembelajaran 
yang kondusif adalah semua apa yang diciptakan dalam 
kelas pembelajaran atau ruang kelas “berbicara”.36 Artinya, 
semua komponen yang ada mempunyai peran masing-
masing sehingga suasana pembelajaran menggairahkan. 
Lingkungan belajar yang dapat menjadikan siswa dalam 
belajar menjadi gembira, tidak ada tekanan, tidak ada 
usaha yang tidak dihargai, tercipta masyarakat belajar 

35Bobby DePorter & Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan 
Belajar Nyaman dan Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2007), 19 – 39.

36I Nyoman S. Degeng, Interactive Effects of Instructional Strategy and Leaner 
Character-istics on Learning Effectiveness and Appeal (Jakarta: Urge Batch II, 
1998), 118.
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(learning community), dan semua siswa maju bersama 
untuk mewujudkan belajar yang berenergi.

Menurut Udin S. Winataputra, keberhasilan guru 
dalam mengelola iklim psikososial dipengaruhi oleh 
karakteristik dari guru itu sendiri.37 Ada beberapa 
karakteristik yang harus dimiliki guru untuk menciptakan 
iklim psikososial kelas yang efektif bagi kelangsungan 
proses pembelajaran. Karakteristik tersebut adalah 
sebagai berikut:
a. Disukai atau disenangi siswa.
b. Sabar, teguh, tegas, dan berwibawa.
c. Akrab dengan siswa dalam suatu konteks antara guru 

dan siswa.
d. Adil dan bijaksana .
e. Bersikap positif terhadap respon siswa.
f. Mampu memberi motivasi dan nasihat.

37Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2003), 21.
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A. Gambaran Umum SMP Lokasi Penelitian
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ponorogo. Peneliti 
mengambil lokasi tersebut karena dari hasil observasi 
awal menunjukkan bahwa kondisi dan kehidupan 
lingkungan kelas pada Sekolah Menengah Pertama 
dapat menyenangkan. Penampilan fisik yang begitu 
nyaman membuat siswa betah tinggal di dalamnya. 
Dalam keseharian, kelas tampak kondusif seperti 
penciptaan kondisi belajar yang diinginkan. Guru besar 
sudah menerapkan pembelajaran berbasis active learning 
sehingga tampak sekali hubungan yang akrab diantara 
para guru dan murid selama proses pembelajaran. Mereka 
sangat mempedulikan kondisi lingkungan kelasnya, 
apakah kelasnya itu menyenangkan bagi siswa atau tidak. 
Konsep-konsep yang mendasari terwujudnya interaksi di 
dalam kelas sangat terasa.

Manipulative learning materials sudah menjadi 
kepedulian guru dalam membangun lingkungan kelas 
pembelajaran yang menyenangkan. Pengetahuan 
psikologis guru-guru sudah terlihat dalam hubungan 
implementasi kurikulum dan penciptaan lingkungan 
belajar. Selain itu, dukungan dari berbagai pihak yang 
ada dalam lembaga tersebut sudah tertata dengan baik. 

BAB III
DESKRIPSI DATA
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Akhirnya, kelas-kelas tersebut menjadi sangat menarik, 
bahkan menjadi harapan siswa untuk selalu tinggal di 
dalamnya. 

Penataan lingkungan kelas lebih menunjuk pada 
ruh dan spirit selama proses pembelajaran. Metode 
pembelajaran yang diterapkan lebih menekankan pada 
kreativitas individu sehingga mereka dapat menemukan 
ide atau gagasan baru. Guru hanya memfasilitasi atau 
menjembatani pembelajaran, sehingga siswa dapat 
mencapai tujuan pembelajaran.

B. Paparan Data Penelitian
Setelah peneliti melaksanakan penelitian di SMP yang 

ada di Ponorogo, peneliti memperoleh data di lapangan 
sesuai dengan judul dan fokus penelitian “Pengalaman Guru 
dalam Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang 
Kondusif (Studi Fenomenologi pada Sekolah Menengah 
Pertama di Ponorogo)”, maka data tersebut diklasifikasikan 
berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Paparan Data tentang Penataan Lingkungan Fisik 

Kelas
a. Tema 1: Gambaran Penataan Perabot Kelas

Kelas merupakan segmen sosial dari kehidupan 
sekolah secara keseluruhan. Gairah proses belajar dan 
semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi, sangat 
tergantung pada pembiasaan sehari-hari atas kehidupan 
yang terjadi di antara guru dan para peserta didiknya 
di kelas. Karena itu penataan lingkungan fisik kelas 
merupakan hal utama dalam rangka menciptakan proses 
belajar yang efektif dan efisien. 
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Salah satu faktor penting yang dapat memaksimalkan 
kesempatan pembelajaran bagi peserta didik adalah 
penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif. 
Lingkungan pembelajaran dalam hal ini, adalah segala 
sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses 
pembelajaran dilaksanakan.

Sedangkan kondusif berarti kondisi yang benar-
benar sesuai dan mendukung keberlangsungan proses 
pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan interaksi 
antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga 
pada diri peserta didik terjadi proses-proses pengolahan 
informasi menjadi pengetahuan, keterampilan dan sikap 
sebagai hasil dari proses belajar.

Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian 
rupa, sehingga dapat memfasilitasi peserta didik dalam 
melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar dapat 
merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan 
seluruh siswa secara individual maupun kelompok. 
Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan situasi 
yang direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat 
berlangsung secara efektif. Sebagaimana yang dikatakan 
oleh beberapa informan sebagai berikut:

Informan pertama mengatakan bahwa; sebelum memulai 
pelajaran selalu melibatkan siswa untuk menata perabot 
kelas dan pajangan kelas. Karena dengan penataan perabot 
dan pajangan yang ada akan membuat kondisi kelas indah 
dan nyaman, sehingga menumbuhkan gairah belajar. Kelas 
yang bersih dan indah juga dapat memberikan makna 
tersendiri bagi siswa. Oleh karena itu agar lingkungan 
kelas tetap indah dan nyaman semua anggota kelas agar 
selalu menjaga kebersihan. Setelah itu baru guru memulai 
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pelajaran dengan mengadakan sedikit dialog ataupun 
tanya jawab untuk mengondisikan siswa.1

Lebih jauh informan pertama juga mengatakan:
Penataan lingkungan fisik kelas yang kondusif dapat 
dimulai dari menata ruang kelas dan isinya. Ketika 
menata lingkungan fisik kelas, seperti meja kursi dan 
perabot kelas, guru selalu memperhatikan bagaimana agar 
peserta didik dapat beraktivitas dengan mudah selama 
proses pembelajaran. Artinya apapun model atau bentuk 
penataan lingkungan fisik kelas harus dapat membantu 
dan memberikan ruang gerak yang cukup, sehingga peserta 
didik dapat mengikuti pembelajaran dengan rasa aman dan 
nyaman. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang 
kelas, hasil karya siswa biasa dipajangkan, karena ruang 
kelas yang penuh dengan pajangan hasil karya siswa dan 
ditata dengan baik dapat membantu tercapainya proses 
pembelajaran. Almari biasa ditempatkan di samping 
papan tulis atau di samping meja guru. Apabila ada 
almari tambahan biasanya diletakkan di belakang kelas. 
Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan suasana 
pembelajaran yang nyaman.2

Sementara pernyatan informan pertama didukung 
oleh pernyataan yang disampaikan oleh informan kedua 
sebagamana berikut:

Model atau bentuk penataan lingkungan kelas harus 
dapat memberikan ruang gerak yang cukup bagi guru 
dan peserta didik, sehingat memudahkan tercapainya 
tujuan pembelajaran secara efektif. Demikian juga media 
dan strategi pembelajaran yang digunakan guru harus 

1Lampiran Wawancara 01/W/I1/03-06/2015.
2Lampiran Wawancara 01/W/I1/03-06/2015.
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benar-benar dapat memotivasi gairah belajar peserta 
didik, karena peserta didiklah yang harus bisa memegang 
kendali dalam kegiatan proses pembelajaran. Guru selalu 
melibatkan peserta didik dalam pengadaan dan penataan 
pajangan-pajangan di dalam kelas. Peserta didik dapat 
diminta membuat gambar, poster atau slogan untuk 
dipajang di dalam kelas. Hal ini dilakukan guru guna 
membuat suasana kelas menjadi indah dan nyaman. Karena 
rasa aman dan nyaman sangat penting dalam rangka 
mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Seorang 
guru yang sukses adalah guru yang selalu berusaha untuk 
menjadikan lingkungan kelasnya menggairahkan dan 
membuat siswa nyaman di dalamnya. Untuk menciptakan 
ataupun menjadikan kelas yang menggairahkan dan 
menarik bagi siswa, guru selalu menegaskan bahwa kelas 
seolah-olah itu miliknya, pekerjaan siswa diamati dengan 
sungguh-sungguh, sehingga ada kesan guru menghargai 
upaya mereka. Dengan demikian apa yang menjadi tujuan 
pembelajaran dapat dicapai dengan mudah.3

Dari pernyataan informan pertama dan kedua di 
atas, peneliti dapat menyimpukan bahwa kenyamanan 
dapat terwujud apabila guru selalu memperhatikan 
penempatan perabot kelas, pajangan kelas, kebersihan 
kelas dan keindahan kelas. Artinya kepedulian guru 
terhadap pengaturan perabot kelas akan sangat 
membantu terciptanya suasana pembelajaran yang 
nyaman. Sementara informan ketiga mengatakan sebagai 
berikut: 

Dalam rangka menciptakan lingkungan pembelajaran yang 
kondusif, guru selalu melibatkan siswa dalam pengadaan 

3Lampiran Wawancara 02/W/I2/04-06/2015.
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dan penataan pajangan yang dibutuhkan dalam kelas. 
Siswa dapat diminta membuat gambar, poster atau slogan 
untuk dipajang di dalam kelas. Hal ini dilakukan guru guna 
membuat suasana kelas menjadi indah dan nyaman. Karena 
rasa aman dan nyaman sangat penting dalam rangka 
mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Maka 
dari itu, guru selalu berusaha mewujudkan lingkungan 
kelas pembelajaran yang menggairahkan sehingga 
dapat membuat siswa merasa nyaman di dalamnya. 
Untuk menciptakan ataupun menjadikan kelas yang 
menggairahkan dan menarik memang tidak mudah, tetapi 
guru tidak bosan-bosan untuk mewujudkan hal tersebut. 
Dengan demikian rasa aman dan nyaman menjadi tujuan 
yang harus dikembangkan sehingga pembelajaran dapat 
dicapai dengan mudah.4

Dari penjelasan informan ketiga tersebut di atas dapat 
ditarik kesimpulan, bahwa dalam menciptakan lingkungan 
kelas yang kondusif guru selalu memperhatikan 
penempatan perabot dan pajangan kelas. Pelibatan siswa 
dalam menata lingkungan pembelajaran di kelas dapat 
memunculkan kepedulian dalam diri siswa. Sementara 
informan keempat mengatakan:

Model atau bentuk penataan tempat duduk tergantung 
pada strategi dan tujuan yang hendak dicapai. Metode yang 
digunakan guru dapat berimplikasi pada penataan tempat 
duduk siswa, intinya kalau guru menggunakan metode 
diskusi tempat duduk siswa dibuat model melingkar. 
Demikian juga media pembelajaran yang digunakan harus 
benar-benar dapat disesuaikan dengan karakter materi, 
sehingga dapat memotivasi gairah belajar peserta didik. 

4Lampiran Wawancara 03/W/I3/04-06/2015.
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Karena peserta didiklah yang harus aktif dalam kegiatan 
proses pembelajaran. Penataan lingkungan kelas yang 
nyaman dan menyenangkan akan membantu terciptanya 
suasana pembelajaran yang kondusif. Sehingga akan 
memudahkan peserta didik dalam memunculkan ide-
ide yang positif. Dan pada akhirnya peserta didik merasa 
betah tinggal di kelas.5

Dari paparan data di atas, peneliti dapat mengambil 
kesimpulan bahwa guru dalam menggunakan metode dan 
media pembelajaran didasarkan pada aspek kemudahan. 
Sehingga pembelajaran yang berlangsung benar-benar 
menjadikan siswa aktif (berpusat pada siswa). Selain itu, 
dalam rangka menciptakan lingkungan pembelajaran 
yang kondusif, maka keindahan, kebersihan dan 
penempatan perabot kelas secara tepat, merupakan 
faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar 
yang kondusif. Kondisi kelas yang bersih dan indah juga 
dapat mempengaruhi gairah belajar siswa. 

Dengan kondisi tersebut siswa dapat termotivasi dalam 
belajarnya. Kelas terkesan bersih dan indah, sehingga 
siswa dapat belajar dengan nyaman dan memunculkan 
interaktif yang kondusif antara siswa dan guru. Sehingga 
memunculkan kondisi pembelajaran yang menantang di 
lingkungan kelas dan bahan pelajaran dapat disampaikan 
sesuai dengan rencana yang telah dipersiapkan. 

Dari analisis wawancara tersebut di atas juga didukung 
hasil oservasi yang penulis lakukan sebagaimana berikut: 

Guru meletakkan perabot kelas pada tempatnya, sehingga 
memudahkan siswa dalam bergerak. Kelas kelihatan 

5Lampiran Wawancara 04/W/I4/09-06/2015.
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menarik dengan berbagai pajangan hasil karya siswa. 
Keberadaan gambar-gambar sebagai sumber belajar dan 
penataan kelas yang rapi dan bersih sangat diperlukan, 
karena lingkungan kelas yang bersih dan rapi dapat 
mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Terbukti 
siswa terlibat aktif dan semangat dalam mengikuti 
pelajaran. Guru juga menekankan untuk selalu menjaga 
kebersihan dan keindahan kelas. Selain itu guru juga 
memperhatikan aspek kemudahan dalam mengakses apa 
saja yang ada dalam kelas, sehingga suasana pembelajaran 
benar-benar dapat menjadikan siswa terlibat aktif.6

Guru selalu memberikan dorongan kepada siswa, terbukti 
sebelum memulai pembelajaran guru sering memberikan 
saran dan motivasi. Sebelum mengajar, guru juga 
memperhatikan kebersihan dan ketertiban kelas. Guru 
juga berusaha bagaimana agar keadaan ruangan kelas 
dapat memenuhi segi-segi didaktik seperti hiasan-hiasan 
dinding yang ada di kelas harus dapat memberikan inspirasi 
kepada siswa. Di samping itu, guru juga memperhatikan 
sirkulasi udara yang ada dalam kelas, sehingga suasana 
pembelajaran bisa berjalan dengan lancar.

Guru juga menyesuaikan penataan lingkungan kelas 
pembelajaran dengan strategi yang digunakan, Sehingga 
suasana pembelajaran benar-benar hidup. Terbukti 
para siswa semangat dalam menanggapi pertanyaan-
pertanyaan dari guru. Guru menggunakan strategi yang 
bervariasi. Indikasinya, media yang digunakan dapat 
menjembatani siswa dalam belajar baik secara individu 
maupun kelompok.7

6Lampiran Observasi 01/0/09-06/2015.
7Lampiran Observasi 03/0/09-06/2015.
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Hasil observasi di atas dapat menguatkan apa 
yang dikatakan oleh para informan. Bahwasannya 
pembelajaran yang efektif akan sesalu dibarengi dengan 
adanya penataan lingkungan pembelajaran yang efektif 
pula. Baik dari aspek penataan perabot kelas, pajangan 
kelas dan bahkan penggunaan strategi pembelajaran. 
Suasana seperti ini sangat diharapkan baik oleh siswa 
maupun guru selama proses pembelajaran berlangsung. 
Siswa mengikuti aktivitas pembelajaran, dengan aktif, 
dibuktikan dengan semangat dalam menjawab atau 
merespon materi yang disampaikan oleh guru. Keadaan 
seperti inilah yang selalu diharapkan baik oleh siswa 
maupun guru, sehingga tujuan pembelajaran yang 
berpusat pada siswa dapat terwujud

Temuan akhir dari beberapa informasi yang peneliti 
dapat dari para informan, adalah hasil observasi dan 
dokumentasi dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) 
Penataan perabot kelas dan pajangan kelas sangat 
diperlukan dalam membangun lingkungan belajar 
yang kondusif. (2) Lingkungan kelas sebaiknya didesain 
sedemikian rupa sehingga dapat memotivasi belajar 
siswa dan mendorong terjadinya proses pembelajaran. 
(3) Adapun cara yang dapat dilakukan dalam menata 
lingkungan kelas yang kondusif, dengan mengatur 
tempat duduk atau meja-kursi siswa secara variatif 
dan pengaturan perobot kelas yang cukup artistik, 
pemanfaatan media yang ada di dinding-dinding ruangan 
kelas sebagai media penyampai pesan pembelajaran. 
Dengan demikian proses pembelajaran dapat berjalan 
dengan nyaman di bawah kendali guru.
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Kesimpulan atau temuan di atas sesuai jika 
disandingkan dengan yang diisyaratkan oleh Udin 
S. Winataputra mengenai prinsip-prinsip yang perlu 
diperhatikan oleh seorang guru dalam menata lingkungan 
fisik kelas. Adapun prinsip-prinsip yang disarankan dalam 
menata lingkungan fisik kelas menurut Loisell adalah 
sebagai berikut:
a) Visibility (keleluasaan pandangan). Visibility artinya 

penempatan dan penataan barang-barang di dalam 
kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga 
siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda 
atau kegiatan yang sedang berlangsung. Begitu pula 
guru harus dapat memandang semua siswa dalam 
kegiatan pembelajaran.

b) Accesibility (mudah dicapai). Penataan ruang harus 
dapat memudahkan siswa untuk meraih atau 
mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama 
proses pembelajaran. Selain itu, jarak antar tempat 
duduk harus cukup untuk dilalui siswa sehingga dapat 
bergerak dengan mudah dan tidak mengganggu siswa 
lain yang sedang belajar. 

c) Fleksibilitas (Keluwesan). Barang-barang di dalam 
kelas hendaknya mudah ditata dan dipindahkan yang 
disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran, seperti 
penataan tempat duduk yang perlu dirubah jika 
proses pembelajaran menggunakan metode diskusi 
atau kerja kelompok.

d) Kenyamanan. Kenyamanan disini berkenaan dengan 
temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan 
kelas.
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e) Keindahan. Prinsip keindahan ini berhubungan dengan 
usaha guru menata ruang kelas yang menyenang kan 
dan kondusif bagi kegiatan belajar.8 Ruangan kelas yang 
indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif 
pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan. Dengan demikian 
penataan lingkungan fisik kelas dapat memudahkan 
dan meningkatkan proses pembelajaran.

Dengan demikian peneliti dapat mengambil beberapa 
makna dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, 
sebagai berikut:

Dari deskripsi data di atas, peneliti dapat merumuskan 
proposisi atau tema sebagai hasil analisis dari beberapa 
informasi yang peneliti dapat melalui beberapa informan 
dan hasil observasi serta dokumentasi seperti: Dimensi 
kenyamanan sebagai strategi dalam penciptaan lingkungan 
kelas yang kondusif.

Salah satu faktor penting yang menentukan hasil 
belajar adalah lingkungan kelas. Dalam lingkungan kelas 
yang nyaman, siswa akan senang belajar dan secara 
langsung akan meningkatkan hasil belajar. Sebaliknya, 
jika lingkungan kelas tidak nyaman maka tidak akan 
mendukung hasil belajar yang maksimal. Lingkungan 
kelas merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar 
siswa. Ruang kelas merupakan ruang milik siswa dalam 
mengeksplorasi kemampuannya berupa tindakan siswa 
dalam bentuk aktivitas sehari-hari untuk mengikuti 
berbagai macam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian 

8Udin S Winataputra, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2003), 32.
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tujuan pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dan 
cerdas dapat terealisasi.

Penataan lingkungan kelas secara fisik merupakan 
salah satu cara untuk meningkatkan proses pembelajaran 
serta untuk mencegah terjadinya masalah tingkah laku 
yang menyimpang. Penelitian tentang lingkungan kelas 
telah memperlihatkan bahwa pengaturan kelas secara 
fisik dapat mempengaruhi tingkah laku, baik itu tingkah 
laku siswa maupun guru. Ruang kelas yang terstruktur 
dengan baik cenderung dapat meningkatkan prestasi 
akademik dan tingkah laku siswa.9

Penataan lingkungan kelas dalam pengembangan 
budaya dan iklim kelas adalah segala usaha yang diarah-
kan untuk mewujudkan suasana dan kondisi belajar di 
dalam kelas agar menjadi kondusif dan menyenangkan 
serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan 
baik sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain 
penataan lingkungan kelas merupakan usaha dalam 
mengatur segala hal dalam proses pembelajaran, seperti 
lingkungan fisik dan sistem pembelajaran di kelas. 
Pembelajaran yang efektif membutuhkan kondisi kelas 
yang kondusif. Kelas kondusif adalah lingkungan belajar 
yang mendorong terjadinya proses belajar yang intensif 
dan efektif. Strategi belajar apapun yang ditempuh guru 
akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan 
iklim dan kondisi kelas kondusif. Oleh karena itu, guru 
perlu menata dan mengelola lingkungan belajar di kelas 
sedemikian rupa sehingga siswa merasa aman, nyaman, 

9T.V Savage&D.G Amstrong. Effective Teaching in Elementary Social Studies. 
(New Jersey: Prentice-Hall, 1996). Inc. 9
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dan dapat menstimulasi setiap siswa agar terlibat 
maksimal dalam proses pembelajaran.

Kondisi kelas ideal adalah kelas yang memberikan 
kenyamanan dalam belajar, salah satunya dapat tercapai 
dengan cara memberi keleluasaan kepada anak didik 
untuk memilih tempat duduk kesukaannya. Biarkan siswa 
memilih di mana dia akan menempatkan kursinya. Untuk 
desain yang terbaik memang diharapkan posisi guru 
berada di tengah-tengah siswa, sehingga seluruh siswa 
dapat melihat aktivitas guru dengan sempurna, kondisi 
tersebut dapat diperoleh jika desain tempat duduk siswa 
ditempatkan pada posisi melingkar, atau membentuk 
huruf U. 

Saran Bobby DePorter dan Mike Hernacki, dalam 
menciptakan kelas pembelajaran yang nyaman dapat 
ditambah dengan diperdengarkan musik. Beberapa hasil 
penelitian menunjukkan adanya korelasi antara musik 
dengan kemampuan akademik.10 Bagi Bobby DePorter dan 
Mike Hernacki musik dapat membantu pelajar bekerja 
lebih baik dan mengingat lebih banyak. Jika kita perhatikan 
proses pembelajaran di TK, kita dapat mengajar dengan 
mudah melalui permainan dan nyanyian. Tampaknya 
model pendekatan ini menjadi model ideal saat di TK 
dahulu. 

Namun saat ini, ruang belajar yang dianggap 
baik adalah yang sunyi senyap, merasa puas tatkala 
menyaksikan siswa belajar tanpa suara. Terkadang 
karena keinginan untuk menciptakan suasana tenang 

10Bobby DePorter, & Mike Hernacki, Quantum Learning: Membiasakan 
BelajarNyaman dan Menyenangkan (Bandung: Kaifa, 2007), 18.



58 Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif

di kelas, sebagai pendidik mengabaikan bahwa mereka 
punya potensi tersimpan dalam banyak pertanyaan yang 
tak sempat terungkapkan. Kelas ramai dalam suasana 
diskusi membicarakan tema materi pelajaran terkadang 
tidak siap dilakukan oleh guru, karena di sisi ini guru 
harus selalu siap-siap meng-up to date pengetahuan yang 
dimilikinya. Pada sisi ini, kesibukan guru menjadi salah 
satu hambatan yang tak terelakkan. Pemilihan jenis 
musik, tampaknya harus secara arif dilakukan, setidaknya 
jika tidak menyenangi musik klasik, maka lagu-lagu 
instrumental menjadi pilihan tepat seandainya ingin 
memperdengarkan musik di kelas. 

Adanya iringan musik di saat belajar, dapat 
mempengaruhi kondisi fisiologis siswa. Dengan begitu, 
saat menghadapi pekerjaan berat dengan tekanan 
mental, dan tekanan darah yang naik, serta denyut 
jantung yang mengencang, secara berangsur-angsur 
terjadi relaksasi yang tanpa disadari. Bagi Bobby De 
Porter dan Mike Hernacki, relaksasi yang diiringi musik 
membuat pikiran selalu siap dan mampu berkonsentrasi. 
Saat ini sekolah dengan memperdengarkan iringan musik 
pembelajaran belum pernah ada. Musik hanya sebagai 
tanda pergantian jam, ataupun istirahat. Selanjutnya 
dalam upaya mendesain lingkungan yang nyaman adalah 
adanya pengingat visual sebagai penggugah motivasi 
belajar siswa. Pengingat visual seperti gambar poster 
lebih berarti dari seribu kata.11

Berdasarkan teori psikologi, suasana kelas yang 
nyaman dan kondusif dapat mempengaruhi kemampuan 

11Ibid., 22.
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siswa untuk dapat fokus dalam menyerap informasi, 
sehingga guru dapat mengajar lebih banyak dengan usaha 
yang sedikit. Dari beberapa fakta di atas menunjukkan 
bahwa kemampuan guru dalam menata lingkungan kelas 
mutlak dimiliki. Karena dengan penataan lingkungan 
kelas yang baik dapat menciptakan iklim belajar kondusif 
dan maksimal.

Penataan lingkungan fisik kelas merupakan 
wahana yang sangat dominan bagi terselenggaranya 
proses pembelajaran di kelas. Kedudukan lingkungan 
fisik kelas begitu penting dalam proses pembelajaran 
mengisyaratkan bahwa tenaga kependidikan profesional 
dan yang dikehendaki. Guru harus profesional 
dalam mengorkestrasi lingkungan fisik kelas bagi 
terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif 
dan efisien. Pembelajaran ideal adalah pembelajaran 
yang dikelola secara efektif dan berpusat pada siswa. 
Pembelajaran efektif dapat tercipta bila siswa dapat 
secara kritis menanggapi hal-hal yang dikemukakan 
atau dipertanyakan oleh guru sehingga mereka dapat 
menemukan hakikat aktivitas yang mereka lakukan. 
Siswa mengerti benar apa, bagaimana, dan mengapa 
tentang suatu hal yang sedang dipelajari dan siswa 
memiliki kesempatan untuk mengungkapkan gagasannya 
sekaligus mengomunikasikan dan mendiskusikan dengan 
teman maupun dengan guru. 

Penataan lingkungan pembelajaran yang 
berorientasi pada bagaimana siswa belajar (student 
centered), mengandung pengertian bahwa penataan 
lingkungan belajar diarahkan bagaimana siswa dapat 
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belajar dengan aktif. Sehingga siswa dapat membangun 
sendiri pengetahuannya. Guru hanya bertindak 
sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator dalam 
pembelajaran. Dalam terminologi I Nyoman S. Degeng, 
guru berperan meladeni pertanyan-pertanyaan dari 
siswa. Agar pembelajaran bermakna, perlu dirancang dan 
dikembangkan berdasarkan kondisi siswa sebagai subjek 
belajar dan komunitas budaya di mana siswa berada. 
Siswa adalah manusia yang memiliki sejarah, makhluk 
dengan ciri keunikan (individualitas). Pemahaman akan 
subjek belajar inilah yang harus dimiliki oleh guru atau 
tenaga kependidikan lainnya, untuk dijadikan pijakan 
dalam mengembangkan teori ataupun praktik-praktik 
dalam penataan lingkungan pembelajaran kondusif.

Pembelajaran dengan berpusat pada peserta didik 
dimaknai sebagai proses belajar yang memungkinkan 
peserta didik melihat bahwa hal-hal yang mereka pelajari 
dan kerjakan itu mempunyai tujuan dan relevansi 
dengan kehidupannya sehingga mereka juga mempunyai 
motivasi untuk terlibat di dalamnya. Pemusatan ini 
membawa konsekuensi harus diterimanya keberagaman 
pada peserta belajar, baik latar belakang sosial budaya, 
pengetahuan awal, maupun tujuan yang hendak mereka 
capai.

Lingkungan pembelajaran dengan berpusat pada 
siswa akan dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan 
pembelajaran yang menggunakan berbagai pendekatan, 
metode, dan sumber belajar yang bervariasi dengan 
menempatkan siswa sebagai pusat dari pembelajaran 
tersebut. Kegiatan belajar mengajar tersebut dapat 
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berjalan dengan efektif apabila guru dapat menghidupkan 
kelas-kelas mereka dengan optimal. Menghidupkan 
kelas dapat disebut sebagai upaya melakukan penataan 
lingkungan kelas yang kondusif. Optimalisasi penataan 
lingkungan kelas menjadi kunci tercapainya tujuan 
pembelajaran sehingga tercapai suatu pola pembelajaran 
yang efektif. 

b. Tema 2: Gambaran Penataan Tempat Duduk Siswa
Penataan tempat duduk adalah salah satu upaya guru 

dalam mengelola kelas, karena pengelolaan kelas yang 
efektif akan menentukan hasil pembelajaran. Dengan 
penataan tempat duduk yang baik maka diharapkan 
akan menciptakan kondisi belajar kondusif dan juga 
menyenangkan bagi siswa. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam 
mengelola kelas adalah menata lingkungan fisik kelas. 
Karena penataan lingkungan fisik kelas yang baik akan 
menentukan pencapaian hasil pembelajaran. Dengan 
penataan lingkungan fisik yang baik maka diharapkan 
akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan 
juga menyenangkan bagi siswa. Hal ini sesuai dengan 
pendapat bahwa “penataan lingkungan kelas yang 
tepat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan 
partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Lebih jauh, 
diketahui bahwa tempat duduk berpengaruh terhadap 
waktu siswa dalam menyelesaikan tugas yang diberikan”.12 
Sebagaimana paparan informan pertama dalam petikan 
wawancara tanggal 23 Agustus 2015 sebagai berikut:

12Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengaja. (Jakarta: Universitas 
Terbuka, 2003), 9-21.
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Penataan tempat duduk siswa yang tepat dapat 
menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan lancar. 
Saya selalu memikirkan bagaimana menata tempat 
duduk yang tepat, karena tepatnya penataan tempat 
duduk dapat memudahkan siswa dalam menerima materi 
pelajaran. Perubahan formasi meja dan kursi siswa dapat 
mempengaruhi pola interaksi antara guru dengan siswa 
maupun antara siswa satu dengan lainnya. Saya juga biasa 
merubah formasi tempat duduk siswa, hal ini saya lakukan 
atas dasar pertimbangan karakter materi juga strategi 
yang ingin saya sampaikan, supaya siswa merasa tidak 
bosan tinggal di dalam kelas selama proses pembelajaran 
berlangsung. Dengan demikian, kegiatan pembelajaran 
akan menjadi hidup, menantang dan memotivasi siswa.

Informan pertama juga menambahkan penjelasannya 
terkait dengan penataan lingkungan fisik kelas, utamanya 
mengenai model penataan tempat duduk siswa sebagai 
berikut:

Dalam menata lingkungan fisik kelas (tempat duduk) guru 
mempertimbangkan dimensi kejelasan. Misalnya, dalam 
mengatur tempat duduk siswa, harus betul-betul dapat 
memudahkan siswa dalam beraktivitas selama proses 
pembelajaran. Adapun model penataan tempat duduk 
yang diterapkan guru pada pertemuan awal menggunakan 
bentuk berbaris, karena masih dalam tahap perkenalan. 
Tetapi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, guru 
menerapkan model setengah lingkaran atau bentuk U. 
Hal ini dilakukan guru agar siswa dapat secara mudah 
berkomunikasi dengan temannya dalam menyelesaikan 
tugas yang diberikan. Disamping itu, guru melakukan 
model tersebut didasarkan pertimbangan yang mengacu 
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pada strategi dan karakter materi yang akan disampaikan. 
Di samping itu guru juga mempertimbangkan aspek 
kejelasan apa saja yang ada di dalam kelas, sehingga dapat 
digunakan sebagai sumber belajar.13

Sementara itu informan kedua mengatakan 
sebagaimana berikut:

Dalam menata lingkungan fisik kelas (tempat duduk siswa) 
guru lebih suka dengan model setengah lingkaran atau 
model U, karena model tersebut memudahkan siswa dalam 
berinteraksi satu sama lain. Disamping itu model setengah 
lingkaran atau U dapat memudahkan guru siswa dalam 
beraktivitas selama proses pembelajaran. Di samping itu 
harapan yang disampaikan dapat diterima oleh siswa 
dengan jelas.14

Dari petikan wawancara di atas peneliti dapat 
menyimpulkan, bahwa guru dalam menata tempat 
duduk siswa menggunakan beberapa model. Pada awal 
pertemuan guru biasa mengunakan model berbaris, 
dan pada pertemuan berikutnya menggunakan model 
setengah lingkaran atau U. Hal tersebut dilakukan guru 
atas dasar pertimbangan strategi juga karakter materi 
yang akan disampaikan. Pendapat ini juga diperkuat oleh 
informan ketiga sebagaimana berikut:

Penataaan lingkungan fisik kelas perlu disesuikan 
dengan karakter materi dan strategi pembelajaran yang 
digunakan. Guru kadang-kadang menerapkan formasi 
baris, setengah lingkaran atau formasi U. Apapun formasi 
yang guru gunakan dalam penataan tempat duduk siswa, 
guru harus selalu mempertimbangkan kemudahan dan 

13Lampiran Wawancara 01/W/I1/23-08/2015.
14Lampiran Wawancara 02/W/I2/23-08/2015.
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kejelasan dalam mengakses apa saja yang ada di dalam 
kelas.15

Pada kesempatan lain informan ketiga mengatakan:
Hal yang tidak boleh dilupakan dalam penataan tempat 
duduk siswa, bahwa guru tidak hanya mempertimbangkan 
atau menyesuaikan dengan strategi pembelajaran yang 
digunakan saja. Tetapi guru juga perlu mempertimbangkan 
karakteristik siswa dan gaya belajar siswa. Hal ini penting, 
karena guru perlu menyusun atau menata tempat duduk 
yang dapat memberikan suasana nyaman bagi siswa. 16

Sedangkan dari hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti dengan informan keempat dapat dijelaskan 
sebagai berikut:

Formasi tempat duduk di kelas yang diterapkan tergantung 
pada penggunaan strategi. Di samping itu, guru juga perlu 
menganalisis karakter materi yang akan diajarkan. Karena 
materi pelajaran yang akan disampaikan menuntut adanya 
kesesuaian strategi media. Dengan demikian, pembelajaran 
akan memiliki daya tarik yang tinggi.17

Dari penjelasan informan ketiga dan keempat dapat 
disimpulkan, bahwa penataan tempat duduk siswa 
menggunakan beberapa model. Adapun model-model 
yang diterapkan adalah berbaris, berkelompok, setengah 
lingkaran dan model U. Hal ini dilakukan guru atas dasar 
strategi dan karakter materi yang hendak disampaikan. 

Sementara berdasarkan hasil observasi yang peneliti 
lakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

15Lampiran Wawancara 03/W/I3/08-08/2015.
16Lampiran Wawancara 04/W/I3/08-08/2015
17Lampiran Wawancara 04/W/I4/08-08/2015
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Guru dalam menata tempat duduk selalu memperhatikan 
karakter materi yang akan disampaikan, jika guru hendak 
mengetahui unjuk kerja secara individu guru biasa menata 
tempat duduk siswa dengan model baris, dan apabila guru 
ingin mengetahui unjuk kerja secara kelompok guru biasa 
menerapkan model setengah lingkaran atau model U.18

Ada hal yang menarik bagi penulis bahwa guru 
cenderung memanfaatkan ruang kelas dengan model 
yang berganti-ganti. Kadang-kadang model berbaris, 
berkelompok, setengah lingkaran dan model U. Hal 
tersebut dilakukan guru dalam rangka memudahkan 
siswa dalam berinteraksi satu sama lain. Dan apapun 
model yang guru terapkan didasarkan pada penggunaan 
strategi.19

Penataan tempat duduk siswa yang dilakukan guru dalam 
proses pembelajaran menggambarkan adanya keterpaduan 
antara strategi, metode dan media yang dipakai. Artinya 
guru bisa saja mengubah posisi tempat duduk siswa dalam 
satu kali proses pembelajaran dengan model yang berbeda-
beda. 20

Sementara dari hasil wawancara dengan siswa dapat 
peneliti jelaskan sebagai berikut:

Pengaturan tempat duduk oleh guru disesuaikan dengan 
metode yang digunakan untuk mengajar, guru sering 
menggunakan metode berbeda-beda, namun ada juga dari 
awal kegiatan pengajaran guru sudah membentuk kelas 
berkelompok jadi ketika masuk kelas, kondisi kelas sudah 
tertata dengan rapi dengan model berkelompok, dengan 

18Lampiran Observasi 04/O/18-08/2015.
19Lampiran Observasi 05/O/21-08/2015.
20Lampiran Observasi 06/O/21-08/2015.
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demikian waktu tidak terbuang hanya untuk mengatur 
ruangan kelas.21

Dalam menata lingkungan kelas, guru menerapkan model 
penataan tempat duduk yang berbeda-beda. Saya sangat 
senang mengikuti pelajaran dengan penataan tempat 
duduk model kelompok atau U. Karena model tersebut 
sangat membantu dalam berkomunikasi dengan teman 
yang lain. Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan 
dengan maksimal.22

Sementara siswa lain mengatakan sebagai berikut:
Respon guru di kelas sangat baik. Terbukti gaya mengajar 
guru yang demokratis, sangat membantu saya dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan. Saya sangat senang 
dalam mengikuti pelajaran ini, karena guru selalu 
melibatkan siswa dalam segala sesuatu yang berkaitan 
dengan kelas. Siswa diberikan kesempatan untuk 
mengatur tempat duduknya baik menggunakan model 
kelompok, setengah lingkaran atau model U. Siswa diberi 
kebebasan mengemukakan ide, pendapat dan saran. Selalu 
memperhatikan dan mendengarkan segala sesuatu yang 
dikemukakan oleh siswa, kemudian dapat dipakai sebagai 
hasil keputusan bersama.23

Dari analisis wawancara, observasi, dan dokumentasi 
di atas menunjukkan bahwa penataan tempat duduk 
merupakan fasilitas yang diperlukan oleh siswa dalam 
proses pembelajaran terutama proses belajar di kelas. 
Penataan tempat duduk yang biasa digunakan guru 
mengacu pada formasi baris, setengah lingkaran atau U. 

21Lampiran Wawancara 01/W/25-08/2015.
22Lampiran Wawancara 02/W/24-08/2015.
23Lampiran Wawancara 03/W/24-08/2015.
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Penataan tempat duduk kelas didasarkan atas karakter 
materi, strategi dan tujuan pembelajaran. Dengan 
penataan tempat duduk yang tepat dapat mempengaruhi 
proses pembelajaran siswa, maknanya dengan penataan 
tempat duduk yang bagus, siswa akan merasa nyaman 
dan dapat belajar dengan tenang.

Penataan tempat duduk siswa dalam proses 
pembelajaran mengacu pada materi, strategi dan tujuan 
pembelajaran. Artinya guru selalu mempertimbangkan 
dalam pengaturan tempat duduk siswa didasarkan atas 
kebutuhan yang diinginkan. Tetapi dalam menata tempat 
duduk siswa, guru selalu mempertimbangkan aspek 
kemudahan, kejelasan dan kebebasan.

Tempat duduk merupakan fasilitas yang diperlukan 
oleh siswa dalam proses pembelajaran terutama dalam 
proses belajar di kelas. Tempat duduk dapat mem-
pengaruhi proses pembelajaran siswa, bila tempat duduk-
nya bagus, tidak terlalu tinggi atau rendah dan sesuai 
dengan keadaan tubuh siswa, maka siswa akan merasa 
nyaman dan dapat belajar dengan tenang.

Sebaiknya tempat duduk siswa dapat mudah di ubah-
ubah formasinya disesuaikan dengan kebutuhan ke giat an 
pembelajaran. Untuk ukuran tempat dudukpun sebaik nya 
tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil sehingga mudah 
untuk diubah-ubah dan juga harus disesuaikan dengan 
ukuran bentuk kelas.

Sebenarnya banyak macam posisi tempat duduk 
yang bisa digunakan di dalam kelas seperti berjejer ke 
belakang, bentuk setengah lingkaran, berhadapan, dan 
sebagainya. Biasanya posisi tempat duduk berjejer ke 
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belakang digunakan dalam kelas dengan metode belajar 
ceramah. Dan untuk metode diskusi dapat menggunakan 
posisi setengah lingkaran atau berhadapan.

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa guru 
dalam menata lingkungan belajar (tempat duduk siswa) 
mengacu kepada apa yang telah diisyaratkan oleh W.J. 
Santrock sebagai berikut:24

a. Gaya auditorium, gaya susunan kelas di mana semua 
siswa duduk menghadap guru.

b. Gaya tatap muka, gaya susunan kelas di mana siswa 
saling menghadap.

c. Gaya off-set, gaya susunan kelas di mana sejumlah 
siswa (biasanya tiga atau empat anak) duduk di 
bangku, tetapi tidak duduk berhadapan langsung satu 
sama lain.

d. Gaya seminar, gaya susunan kelas di mana sejumlah 
besar siswa (sepuluh atau lebih) duduk disusunan 
berbentuk lingkaran, atau persegi, atau bentuk U.

e. Gaya klaster, gaya susunan kelas di mana sejumlah 
siswa (biasanya empat sampai delapan anak) bekerja 
dalam kelompok kecil.

Dari uraian di atas dapat dirumuskan sebuah makna 
terkait dengan penataan lingkungan fisik kelas (tempat 
duduk siswa) sebagai berikut; Pembelajaran berpusat pada 
siswa sebagai strategi terciptanya lingkungan kelas yang 
kondusif.

Strategi pembelajaran yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah strategi pengorganisasian 
aktivitas belajar yang menantang. Aktivitas-aktivitas 

24W.J. Santrock, Educational Psychology (USA: McGraw-Hill, 2008), 5-6.
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belajar tersebut mencakup aktivitas fisikal, aktivitas 
psikologis, dan aktivitas sosial yang dilakukan siswa 
selama pembelajaran di kelas. Ketiga bentuk aktivitas 
belajar ini berkaitan dengan pengembangan intelektual, 
kesadaran-diri, dan kesadaran-sosial siswa. Tujuan 
pengorganisasian aktivitas-aktivitas belajar siswa tadi 
adalah: (1) menciptakan kegiatan-kegiatan belajar 
yang dibutuhkan siswa untuk melakukan kaitan-kaitan 
intelektual yang bisa membantunya belajar dan maju 
sesuai dengan perbedaan tahapan perkembangan-nya 
dan (2) menciptakan aktivitas-aktivitas belajar siswa 
yang mendasar dalam upaya mendorong pembentukan 
pengetahuan siswa.25

Sesuai dengan maksud penataan lingkungan kelas 
pembelajaran, bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya 
yang dilakukan oleh guru dalam menciptakan lingkungan 
pembelajaran kondusif, melalui kegiatan pengaturan 
siswa dan fasilitas. Selain itu penataan lingkungan kelas 
dimaksudkan untuk menciptakakan, memelihara tingkah 
laku siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran. 
Maka dengan demikian penataan lingkungan kelas 
pembelajaran berupa penataan tempat duduk siswa 
sebagai bentuk pengelolaan kelas dapat membantu dalam 
menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan 
tujuan.

Dalam kelas segala aspek pembelajaran bertemu dan 
berproses; guru dengan segala kemampuannya; murid 
dengan segala latar belakang dan potensinya; kurikulum 

25A. Kozulin, A. Psychological Tools: A Socio-cultural Approach to 
Education (London: Harvard University Press, 1998), 58.



70 Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif

dengan segala komponennya; metode dengan segala 
pendekatannya; media dengan segala perangkatnya; 
materi dengan segala sumber belajar. Sementara itu, hasil 
pembelajaran ditentukan pula oleh segala sesuatu yang 
terjadi di kelas. Oleh karena itu, sudah seharusnya kelas 
diatur secara baik, profesional, dan berkelanjutan.

C. Paparan Data tentang Penataaan Lingkungan 
Psikososial Kelas

1. Tema 1: Gambaran Interaksi antara Guru dan 
Siswa 
Lingkungan psikososial kelas juga memiliki 

peran yang penting dalam menciptakan kondisi kelas 
pembelajaran kondusif. Hal ini juga mempengaruhi 
hasil belajar, konsep diri, rasa harga diri dan sikap siswa 
terhadap pembelajaran. Dengan adanya hubungan yang 
harmonis antara guru dan siswa serta antar siswa akan 
dapat menciptakan iklim psikososial kelas yang sehat dan 
efektif bagi berlangsungnya proses pembelajaran di kelas. 
Oleh karena itu, dalam mengelola kelas, guru harus dapat 
menciptakan hubungan sosial-emosional yang harmonis 
baik antara guru dengan siswa maupun antar siswa. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan informan pertama 
sebagai berikut:

Lingkungan psikososial kelas adalah adanya hubungan 
yang baik antar komponen kelas, dimana satu sama 
lain saling mendukung, seperti saling memperhatikan, 
menyayangi, menghargai, membantu dan memotivasi. 
Kesemuanya itu dapat membantu dalam keberhasilan 
proses pembelajaran. Karena apa yang akan terjadi di 
dalam kelas sangat dipengarui oleh sikap guru juga siswa, 
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dengan demikian tujuan pembelajaran akan dapat tercapai. 
Lingkungan psiko-sosial kelas harus dibangun, artinya 
bagaimana cara kita bisa menjalin hubungan yang baik 
dengan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. 
Karena jalinan kerjasama yang baik antara guru dan siswa, 
juga siswa dengan siswa akan memudahkan terwujudnya 
lingkungan belajar yang kondusif.26

Sedangkan informan kedua mengatakan:
Kelas merupakan masyarakat kecil yang di dalamnya 
terjadi interaksi dan transaksi pembelajaran. Hubungan 
timbal balik yang terjadi di dalamnya akan perpengaruh 
terhadap suasana pembelajaran yang diinginkan. Kelas itu 
milik kita bersama, maka harus dikondisikan sedemikian 
rupa sehingga dapat tercipta suasana yang kondusif. 
Menata hubungan yang baik antara guru dan siswa 
memang tidak mudah, oleh karenanya membutuhkan 
cara-cara yang tepat. Sehingga apa yang menjadi tujuan 
kita bersama (guru dan siswa) benar-benar tercapai. 
Lingkungan psikososial yaitu lingkungan dimana guru dan 
siswa melakukan interaksi pembelajaran yang melibatkan 
keterkaitan psikologi antar guru dan siswa dengan baik. 
Artinya dalam pelaksanaannya guru harus mengetahui 
karakter individu siswa karena secara psikologis karakter 
siswa sangat berbeda satu dengan yang lain, sehingga 
guru dapat memberikan berbagai dukungan dan motivasi 
belajar sesuai dengan karakteristik mereka.27

Dari cuplikan kedua informan tersebut di atas peneliti 
dapat menyimpulkan bahwa strategi guru dalam menjalin 
hubungan yang baik dengan siswa di kelas ditunjukkan 

26Lampiran Wawancara 01/W/I1/10-08/2015
27Lampiran Wawancara 02/W/I2/10-08/2015
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dengan adanya sikap peduli, menghargai, membantu 
dan disiplin. Disamping itu guru juga memperhatikan 
karakteristik siswa.

Dalam kehidupan kelas terjadi komunikasi antara 
guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa. Interaksi 
dalam kelas tidak selalu berjalan dengan tenang, damai, 
tenteram, hangat, penuh keakraban dan sebagainya. 
Menurut para ahli sosiologi, kondisi kehidupan semacam 
itu disebut lingkungan sosial atau suasana sosial (social 
climate). Iklim kelas merupakan suasana kelas dimana 
terjadi interaksi antar-siswa dan interaksi antara guru 
dan siswa secara pribadi. Interaksi ini dapat menimbulkan 
suasana kelas yang posistif.

Pendek kata baik peserta didik maupun pendidik siap 
sedia dikritik dan mengkritik yang bersifat membangun. 
Dengan demikian akan terjadi suasana kelas yang inspiratif, 
menyenangkan dan hidup, dimana tiap anggota kelas 
berusaha menghargai martabat orang lain sebagaimana 
adanya, bukan sebagaimana nampaknya. Berikut ini 
peneliti paparkan hasil wawancara dengan informan 
ketiga terkait dengan masalah membangun interaksi 
antara guru dan murid dalam rangka mewujudkan 
lingkungan pembelajaran yang kondusif.

Sebelum memulai pelajaran, guru selalu memberikan 
motivasi kepada peserta didik, hal ini biasa dilakukan agar 
peserta didik benar-benar siap dalam menerima materi 
pelajaran. Guru juga menanamkan kepada peserta didik 
bahwa motivasi yang baik akan berdampak pada hasil 
belajar yang baik. Sehingga peserta didik benar-benar 
menyadari bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu 
yang bermakna setelah pembelajaran. Sebagai guru 
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harus dapat memberikan semangat kepada peserta didik, 
dengan cara memberikan dukungan positif selama prosses 
pembelajaran.28

Dari cuplikan wawancara tersebut di atas disimpulkan 
bahwa motivasi siswa perlu dibangun dengan baik agar 
mereka merasakan adanya sesuatu yang berharga dalam 
mengikuti pembelajaran. Sementara informan keempat 
mengatakan:

Dalam membangun interaksi dengan siswa saya sebelum 
memulai pembelajaran selalu awali kegiatan pembelajaran 
dengan memberikan sapaan hangat kepada siswa, 
misalnya “pada pagi hari ini kita mau bermain atau anak-
anak senang bertemu kalian hari ini, kalian adalah anak-
anak ibu yang hebat”. Karena sapaan hangat dan raut 
wajah yang bersahabat, dapat memantulkan energi positif 
yang dapat mempegaruhi semangat para siswa. Sebagai 
guru, saya harus menunjukkan kesan seorang guru riang 
gembira, yang menyambut kedatangan mereka dengan 
penuh kehangatan.29

Pada kesempatan lain informan keempat juga 
mengatakan sebagaimana berikut:

Cara memberikan dukungan kepada peserta didik, 
misalnya ketika mereka diberi pertanyaan dan harus 
menjawab secara lisan, guru berusaha menciptakan 
suasana kelas dimana siswa tidak takut melakukan 
kesalahan. Untuk menanamkan keberanian kepada 
siswa dalam mengemukakan pendapat atau menjawab 
pertanyaan, guru memberikan kebebasan kepada mereka 
untuk berpendapat. Sesekali guru berkata “katakan jangan 

28Lampiran Wawancara 03/W/I3/11-08/2015
29Lampiran Wawancara 04/W/I4/11-08/2015
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takut salah” kesalahan itu awal dari keberhasilan. “Ingat 
kita kan lagi belajar”, maka jika terjadi kesalahan adalah 
suatu yang wajar dan biasa.30

Dari pernyatan informan di atas dapat ditarik 
kesimpulan bahwa model dukungan yang diberikan guru 
kepada siswa dengan cara memberikan sapaan hangat 
disertai raut muka yang bersahabat. Di sisi lain guru juga 
menanamkan sikap keberanian siswa untuk selalu aktif 
mengugkapkan pendapat di dalam kelas. Berbeda apa 
yang dikatakan oleh informan kelima, dia mengatakan 
sebagaimana berikut:

Guru juga memperhatikan emosi siswa sebelum 
memulai pembelajaran. Guru memulai pelajaran dengan 
memberikan pertanyaan-pertanyaan ringan seputar 
bahasan pada pertemuan sebelumnya, dengan cara ini 
guru akan mengetahui emosi mereka. Karena saya takut 
kalau emosi mereka belum tenang, akan menjadikan proses 
pembelajaran tidak maksimal. Tetapi kalu emosi mereka 
sudah tenang akan menjadikan pembelajaran bisa berjalan 
dengan maksimal. Kita harus ingat bahwa minat dan 
motivasi siswa berkaitan erat dengan emosi. Jika perasaan 
siswa tidak senang, bosan, terancam, tegang saat belajar 
dapat dijamin bahwa mereka tidak melaksanakan proses 
pembelajaran, tetapi mereka bertempur melawan perasaan 
mereka sendiri dan berharap proses pembelajaran segera 
berakhir.31

Hubungan baik antara guru dan siswa dalam masalah 
penataan lingkungan kelas merupakan hal yang sangat 
penting. Dengan terciptanya hubungan baik antara 

30Lampiran Wawancara 05/W/I4/05-08/2015
31Lampiran Wawancara 06/W/I5/05-08/2015



75Deskripsi Data

guru dan siswa, seperti saling terbuka, penilaian positif 
terhadap unjuk kerja siswa akan memunculkan perasaan 
nyaman, aman, dan belajar dengan penuh gairah dan 
semangat. Sehingga proses pembelajaran benar-benar 
menjadi tempat buat siswa untuk saling tukar pendapat.32

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sikap guru yang 
peka terhadap emosi siswa sangat membantu terhadap 
jalannya proses pembelajaran. Di samping itu, guru juga 
mengondisikan suasana kelas dihiasi dengan perasaan 
riang dan gembira. Dengan demikian akan menumbuhkan 
rasa optimis terhadap siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran. Lain halnya apa yang disampaikan oleh 
informan keenam sebagaimana berikut:

Di sisi lain jalinan kasih sayang antara guru dan siswa 
dalam kelas juga perlu diperhatikan. Karena mereka itu 
juga anak-anak kita yang butuh akan kasih sayang. Dengan 
jalinan kasih sayang yang positif akan menumbuhkan 
kesan positif juga. Saya dekati mereka dan sesekali saya 
duduk di dekatnya sebagi cara membangun hubungan 
yang positif dengan mereka. Itupun saya lakukan tidak 
hanya sebatas dalam kelas tapi juga di luar kelas ketika 
mereka sedang mengerjakan tugas.33

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 
guru menjalin hubungan dengan siswa, baik di dalam 
maupun di luar kelas. Guru memiliki keyakinan yang 
penuh bahwa peserta didik itu juga sebagai anak kita, 
maka guru memperlakukan mereka dengan cara-cara 
santun dan kasih sayang.

32Lampiran Wawancara 07/W/I5/21-08/2015
33Lampiran Wawancara 08/W/I6/21-08/2015
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Sementara berdasarkan hasil wawancara dengan 
siswa dapat dipaparkan sebagai berikut:

Dalam menjalin hubungan dengan siswa, guru selalu 
memberikan nasehat juga saran yang bersifat membangun. 
Kondisi tersebut dilakukan guru pada saat mengecek 
pekerjaan siswa. Apabila pekerjaan siswa kurang pas 
guru tidak segan-segan memberikan umpan balik yang 
membangun. Menurut saya apa yang dilakukan guru 
tersebut sangat membantu terhadap hasil belajar saya, 
karena saya menjadi sadar dan tau akan kesalahan saya.34

Apa yang disampaikian siswa di atas juga didukung 
oleh siswa yang lain sebagaimana berikut:

Guru menunjukkan sikap ramah dan tanggap terhadap apa 
saja yang menjadi keluhan siswa dalam belajar. Terbukti 
guru selalu memperhatikan siswa dan memberikan 
solusi atas apa yang dikeluhkan siswa, misalnya waktu 
mengerjakan soal, guru tidak hanya memberikan soal, 
tetapi juga memperhatikan bagaimana cara memecahkan 
dan menyelesaikan masalah, sehingga siswa merasa 
pekerjaanya benar-benar diperhatikan oleh guru.35

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 
bahwa, kelas merupakan segmen sosial dari kehidupan 
sekolah secara keseluruhan. Gairah proses belajar 
dan semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi 
tergantung pada pembiasaan sehari-hari di antara guru 
dan para peserta didiknya di dalam kelas. Karena itu 
penataan lingkungan psiko-sosial kelas merupakan hal 
utama dalam menunjang terciptanya proses belajar yang 

34Lampiran Wawancara 03/W/I6/21-08/2015
35Lampiran Wawancara 06/W/I6/21-08/2015
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menggairahkan, menantang dan memotivasi, dalam 
rangka mencapai prestasi belajar yang maksimal. 

Dalam kehidupan kelas terjadi komunikasi antara 
guru dan siswa dan antara siswa dengan siswa. Interaksi 
dalam kelas tidak selalu berjalan dengan tenang, damai, 
tentram, hangat, dan penuh keakraban. Menurut para 
ahli sosiologi kondisi kehidupan semacam itu disebut 
lingkungan sosial atau suasana sosial (social climate). Iklim 
kelas merupakan suasana kelas dimana terjadi interaksi 
antar siswa dan interaksi antara guru dan siswa secara 
pribadi. Interaksi ini dapat menimbulkan suasana kelas 
yang positif. 

Dengan demikian, baik peserta didik maupun 
pendidik harus siap dikritik dan mengkritik yang 
bersifat membangun, sehingga akan terjadi suasana 
kelas menyenangkan dan hidup, dimana setiap orang 
berusaha menghargai dan menghormati martabat 
orang lain sebagaimana adanya bukan sebagaimana 
nampaknya. Berikut ini peneliti akan memaparkan hasil 
cuplikan wawancara dengan beberapa informan yang 
terkait dengan masalah membangun interaksi antara 
guru dan murid dalam rangka mewujudkan lingkungan 
pembelajaran yang kondusif.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam 
rangka mewujudkan lingkungan psikososial kelas kondusif, 
guru harus sudah mengikuti apa yang diisyaratkan oleh 
Thomas Gordon, sebagai berikut (a) adanya keterbukaan; 
(b) adanya sikap saling menghargai; (c) adanya saling 
kertergantungan; (d) tidak ada pemisah diantara 
mereka; dan (e) saling membutuhkan pertemuan. Guru 
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harus menunjukkan bahwa dia mempunyai perhatian 
atau peduli kepada siswa. Guru dapat menunjukkan 
kepedulian kepada siswa dengan cara: (a) berusaha 
mengetahui pribadi siswa; (b) menjaga kualitas hubungan 
dengan siswa melalui pernyataan-pertanyaan positif; (c) 
menyediakan kesempatan untuk berdiskusi dengan siswa; 
(d) menunjukkan minat kita dalam kegiatan yang penting 
bagi mereka.

Dari uraian di atas dapat diambil makna sebagai 
berikut; Strategi pembelajaran, penggunaan media dan 
dukungan guru merupakan strategi untuk menciptakan 
lingkungan kelas yang kondusif.

Peserta didik melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu dapat dipengaruhi oleh lingkungan dimana 
mereka berada atau belajar. Peserta didik dapat terlatih 
mengemukakan pendapat kepada orang lain dengan baik 
karena guru memotivasi atau memberi dukungan untuk 
melakukan itu dengan baik. Dan sebaliknya, mereka 
tidak bisa atau tidak pernah mengemukakan dengan 
baik karena guru tidak pernah memberikan kesempatan 
dengan baik.

Suasana pembelajaran merupakan salah satu 
indikator penting yang berpengaruh terhadap kualitas 
pembelajaran, di samping faktor-faktor pendukung 
lainnya. Menurut Hadiyanto & Subiyanto, iklim atau 
lingkungan pembelajaran yang kondusif antara lain 
dapat mendukung: (1) interaksi yang bermanfaat diantara 
peserta didik, (2) memperjelas pengalaman-pengalaman 
guru dan peserta didik, (3) menumbuhkan semangat yang 
memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung 
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dengan baik, dan (4) mendukung saling pengertian antara 
guru dan peserta didik.36

Lebih lanjut Hadiyanto & Subiyanto menjelaskan 
bahwa iklim sosial dapat berpengaruh terhadap kepuasan 
peserta didik dalam belajar dan dapat menumbuh 
kembangkan kepribadian seseorang. Berdasarkan 
pendapat tersebut jelas bahwa suasana pembelajaran akan 
sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang 
akhirnya berpengaruh juga terhadap hasil pembelajaran.37 
Suasana pembelajaran yang inspiratif dan kondusif 
berkorelasi positif dengan prestasi belajar siswa. 

Guru mengajar dengan penuh kehangatan, bersikap 
komunikatif dan familiar, menghargai setiap pertanyaan 
siswa dan perbedaan karakteristik siswa, menumbuhkan 
kepercayaan pada diri siswa, maka pembelajaran menjadi 
lebih menarik dan siswa menikmati (enjoy) proses 
pembelajaran. Dengan kegiatan pembelajaran yang 
didasarkan hal tersebut pada akhirnya akan meningkatkan 
prestasi belajar siswa ke level lebih tinggi.

Hasil penelitian Mangindaan, Sembiring, & Livingstone 
dalam Wahyudi menjelaskan bahwa terdapat korelasi 
yang positif dan signifikan antara prestasi siswa di suatu 
kelas dengan suasana batin atau lingkungan psikososial 
yang tercipta di kelas tersebut.38 Demikian juga Hadiyanto 

36Hadiyanto & Subiyanto, Pengembalian Kebebasan Guru untuk 
Mengkreasi Iklim Kelas dalam Manajemen Berbasis Sekolah MBS, 2002. Jurnal 
Pendidikan dan Kebudayaa, .40(11) 8. 

37Ibid., 8.
38Wahyudi, Penyusunan dan Validasi Kuesioner Iklim Lingkungan 

Pembelajaran diKelas, 2003, Jurnal Pendidikandan Kebudayaan. 1 (1): 25(online), 
(http://www.Depdiknas.go.id/jurnal/ 43/wahyudi.html) 20 Agustus 2015
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& Subiyanto mengatakan bahwa suasana pembelajaran 
yang ditandai dengan kehangatan, demokrasi, dan 
keramah-tamahan dapat digunakan sebagai alat untuk 
memprediksi prestasi belajar peserta didik.39

Dukungan sosial, menurut J.S. House dan R.L. Kahn, 
didefinisikan sebagai tindakan yang bersifat membantu 
yang melibatkan emosi, pemberian informasi, bantuan 
instrumental dan penilaian positif pada individu dalam 
menghadapi permasalahannya.40 D.W. Johnson dan F.P. 
Johnson menyatakan bahwa dukungan sosial dapat berasal 
dari orang-orang penting yang dekat (significant others) 
bagi individu yang membutuhkan bantuan.41 Penjelasan 
lain bahwa sumber dukungan sosial berasal dari keluarga. 
Dukungan sosial yang mengacu pada hubungan pribadi 
siswa dengan orang-orang di dalam dan luar sekolah, 
termasuk guru, orang tua dan siswa lain, dapat membantu 
mereka melakukan aktivitas dengan baik di sekolah. 
Hubungan dan dorongan keluarga memegang peranan 
penting dalam kesuksesan akademis serta hubungan 
dekat dengan teman sebaya.42 Hubungan yang dekat 
dengan keluarga dapat meningkatkan motivasi belajar 
siswa di sekolah.

Dari analisis hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa penciptaan lingkungan belajar yang kondusif 

39Loc. cit.
40J.S House & R.L Kahn, Measures and Concept of Social Support. Cohen, S. & 

Syme, S.L. (Eds.) Social Support and Health (Florida: Academic Press Inc, 1985), 
21.

41D.W. Johnson & F.P Johnson, Joining together: Group Theory and Group 
Skills (London: Prentice Hall International, 1991), 3.

42J.J Conger. Adolescence and Youth: Psychological Developmentin Changing 
World (New York: Harper and Row Publisher, 1991), 98.
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sangat dipengarui oleh dimensi sosial (dukungan guru). 
Seperti apa yang tertulis dalam hasil wawancara di atas, 
guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara selalu 
mendampingi siswa ketika pelajaran berlangsung dan 
memberikan pemahaman dengan lebih dekat secara tidak 
langsung mampu membantu siswa untuk mempermudah 
memahami dan menguasai materi pelajaran.

Adanya dimensi dukungan emosional dan 
informasional, seperti guru yang mampu memberikan 
motivasi dan kepercayaan untuk meraih prestasi, serta 
mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik, 
dapat meningkatkan semangat dan memudahkan siswa di 
dalam meraih keberhasilannya.

2. Tema 2: Gambaran Interaksi antar siswa dengan 
siswa
Hubungan positif antar teman sekelas juga merupakan 

faktor penting untuk mendukung terciptanya iklim 
kelas yang baik. Hubungan positif antar teman sekelas 
dapat dibangun melalui kegiatan bersama atau kegiatan 
kelompok. Pembelajaran kooperatif menjadi alternatif 
untuk menciptakan hubungan positif antar siswa di kelas. 
Vernon F. Jones dan Louise S. Jones mengemukakan 
bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan, 
cooperative learning sangat efektif membantu siswa dalam 
mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok.43 
Keterampilan bekerja dalam kelompok dibutuhkan siswa 
demi tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif.

43Vernon F. Jones & Louise S. Jones, Comprehensive Classroom Management: 
Creating Communities of Support and Solving Problems (Boston: Allyn and Bacon, 
1998), 125.
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Sebagaimana yang disampaikan oleh informan 
pertama:

Pada prinsipnya kebanyakan siswa ingin mendapat kan 
kebebasan di dalam belajar, karena dengan kebebasan lah 
siswa akan dapat membangun interaksi dengan teman-
nya. Maka dalam rangka mewujudkan arti kebebasan 
yang bertanggung jawab, guru mendesain kelas dengan 
kelompok, sehingga memudahkan siswa dalam ber-
interaksi satu sama lain ketika mengerjakan tugas, dan 
suasana pembelajaran akan menjadi hidup. Karena pem-
belajaran yang mengedepankan kerja kolaborasi akan 
sangat membantu kreativitas siswa dalam mengungkapkan 
pendapat, pada akhirnya siswa merasakan adanya ruang 
yang cukup dalam menyampaikan ide atau gagasannya. 
Karena prinsip kerja kelompok adalah adanya saling tukar 
pendapat.44

Dari wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa guru selalu memberikan kebebasan kepada siswa 
dengan cara mendesain lingkungan kelas dengan model 
kerja kelompok. Dengan model kerja kelompok, siswa 
akan terbiasa untuk mengungkapkan pendapatnya.

Sementara dari hasil petikan wawancara dengan 
informan kedua sebagai berikut:

Untuk menghidupkan suasana kelas pembelajaran yang 
kondusif, seorang guru harus kreatif dalam segala hal. 
Memberikan kebebasan kepada siswa dalam memilih 
pasangan atau membuat kelompok merupakan langkah 
strategis, dengan demikian mereka akan merasa 
dihargai hak-haknya. Karena dengan adanya kebebasan, 
siswa akan mudah dalam menyampaikan ide-ide atau 

44Lampiran Wawancara 01/W/I1/21-08/2015.
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gagasannya. Perlu dicatat bahwa hubungan antar siswa 
yang positif seperti; saling menghargai, menerima saran 
dan kritik, terbuka dan jujur dapat memunculkan suasana 
pembelajaran yang harmonis.45

Sementara informan ketiga juga menambahkan 
penjelasan sebagai berikut: 

Interaksi antara siswa dengan siswa yang lain akan sangat 
tergantung pada media dan strategi yang digunakan 
guru. Di samping itu kita juga harus pandai-pandai dalam 
mendesain materi yang akan kita sampaikan kepada 
siswa. Apapun strategi dan media yang digunakan, guru 
harus dapat memotivasi siswa untuk saling berinteraksi 
satu sama lain. Dan yang tidak kalah penting bahwa kelas 
itu milik siswa, jadi rasa bebas dan aman dalam aktivitas 
pembelajaran harus benar-benar diperhatikan, sehingga 
siswa akan mendapatkan sesuatu yang bermakna dalam 
kelas.46

Dari paparan data tersebut di atas, dapat disimpulkan 
bahwa dalam membangun suasana pembelajaran yang 
kondusif, guru perlu menghargai hak-hak siswa. Misalnya, 
siswa diberi kebebasan dalam memilih pasangan dalam 
mengerjakan tugas atau menyelesaikan tugas kelompok. 
Guru juga menanamkan sikap terbuka dalam menerima 
saran dan kritik yang positif diantara mereka. 

 Sementara berdasarkan hasil observasi yang peneliti 
lakukan dapat digambarkan sebagai berikut:

Suasana kelas pembelajaran sangat kondusif sehingga 
strategi pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran 
terbukti dapat menjadikan siswa terlibat aktif dalam 

45Lampiran Wawancara 02/W/I2/21-08/2015
46Lampiran Wawancara 03/W/I3/18-08/2015
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proses pembelajaran. Siswa disibukkan oleh aktivitas yang 
bersifat kerja berpasangan atau kelompok. Sehingga siswa 
dapat merasakan pentingnya interaksi diantara mereka. 
Dengan kondisi tersebut, siswa sangat merasakan adanya 
sesuatu yang baru yang mereka dapat.47

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi 
tersebut di atas penulis dapat mendiskripsikan bahwa 
perasaan akan komunitas (sense of community) dapat 
mengurangi secara signifikan munculnya perilaku ber-
masalah bagi siswa lingkungan kelas yang menge depan-
kan kerja kolaborasi. Sebagai contoh, hubungan antar 
siswa yang saling menghormati, adanya kebebasan untuk 
menyatakan tidak setuju, mau mendengarkan siswa meski 
dalam perspektif yang berbeda telah memberikan dampak 
terhadap tingkat kekritisan siswa tentang berbagai isu 
yang terkait dengan kewarganegaraan. Selain itu, siswa 
juga lebih toleran terhadap perbedaan dan lebih mengenal 
berbagai macam hubungan.48

Lingkungan sosial yang baik memungkinkan para 
peserta didik untuk berinteraksi dengan baik pula. 
Interaksi tersebut berupa interaksi antara peserta didik 
dengan peserta didik, guru dengan peserta didik, guru 
dengan guru, atau guru dengan karyawan, dan peserta 
didik dengan karyawan, serta secara umum interaksi 
antar personil. Kondisi pembelajaran yang kondusif 
hanya dapat dicapai jika interaksi sosial ini berlangsung 

47Lampiran Observasi 01/O/290/2015
48Les Gallay & Suet-Ling Pong, “School Climate and Students’ Intervention 

Strategies”. [Online], http://makalah.wordpress.com/2009/03/09/strategi-
pengelolaan-kelas, html 1. [2010 Mei, 19]
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secara baik. Lingkungan sosial yang kondusif, misalnya, 
adanya keakraban yang proporsional antara guru dan 
peserta didik dan penghargaan terhadap nilai kebebasan 
dalam berpendapat selama proses pembelajaran. 

Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial, kelas 
hendaknya juga diciptakan sekondusif mungkin agar 
suasana kelas dapat digunakan sebagai ajang dialog 
mendalam dan berpikir kritis yang menjunjung tinggi 
prinsip-prinsip nilai kebebasan, empati, dan demokratis.

Dengan demikian, strategi guru dalam mengelola 
lingkungan belajar yang kondusif sangat menentukan 
tingkat keberhasilan belajar siswa di kelas, kerena 
lingkungan belajar yang dikelola dengan baik mampu 
mempermudah siswa dalam pencapaian prestasi belajar. 
Hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan sarana yang ada di kelas dan menciptakan 
suatu interaksi dan situasi belajar yang menghargai nilai 
kebebasan.

Kelas merupakan salah satu kondisi sosial yang 
dibentuk secara sadar untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Suasana kelas dapat dilukiskan sebagai 
tempat yang sibuk, bising dengan berbagai tujuan, 
siswa terlibat secara aktif, baik secara individu maupun 
kelompok. Suasana kelas yang demikian menampakkan 
tugas guru sebagai fasilitator belajar siswa. Selanjutnya, 
guru berperan sebagai kendali terhadap pelaksanaan 
proses interaksi kelas.

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil suatu 
kesimpulan bahwa interaksi antara guru dan siswa juga 
interaksi antar siswa mengacu pada apa yang dikatakan 
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oleh R.T. Hyman, lingkungan belajar yang kondusif. 
Lingkungan belajar kondusif dapat mendukung: (1) 
interaksi yang bermanfaat diantara peserta didik, (2) 
memperjelas pengalaman-pengalaman guru dan peserta 
didik, (3) menumbuhkan semangat yang memungkinkan 
kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung dengan baik, dan 
(4) mendukung saling pengertian antara guru dan peserta 
didik.49 

Oleh karena itu, perbedaan ketertarikan dalam 
belajar, sikap dan nilai-nilai serta integritas kepribadian, 
lebih menentukan efektivitas mengajar dari pada 
perbedaan-perbedaan kemampuan intelektual ataupun 
pengetahuan. Dari uraian di atas, peneliti dapat mengambil 
sebuah makna sebagai berikut: Penanaman nilai kebebasan 
merupakan wahana dalam menciptakan lingkungan kelas yang 
kondusif.

Kelas merupakan unit terkecil tetapi terdepan dan 
merupakan tempat berlangsungnya proses pembelajaran. 
Meskipun sebagai unit terkecil, tempat proses 
pembelajaran itu memegang peranan paling penting 
dalam pembentukan kualitas peserta didik. Mengingat 
pentingnya peranan kelas ini, maka kemerdekaan atau 
kebebasan peserta didik dalam membina keberlangsungan 
proses belajar harus memperoleh perhatian yang 
proporsional. Peran lingkungan kelas pembelajaran 
adalah mendinamisasikan posisi siswa dalam berbagai 
aktivitas selama pembelajaran berlangsung. Tataran 
personal dan kebermaknaan dapat dicapai apabila siswa 

49R.T Hyman, School Administrator’s Handbook of Teacher Supervision and 
Evaluation Methods (New Jersey: Prentice Hall, 1980), 125.
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diposisikan sebagaimana adanya, sebagai pribadi dengan 
segala kapasitas alamiah yang dimiliki (natural position).

Dimensi kebebasan dalam belajar adalah unsur yang 
esensial dalam rangka penciptaan lingkungan belajar yang 
kondusif. Kebebasan juga sebagai penentu keberhasilan 
belajar dimana peserta didik adalah subjek yang mampu 
menggunakan kebebasan untuk melakukan pengaturan 
diri dalam belajar, serta kontrol belajar dipegang oleh 
siswa. Sedangkan tujuan penciptaan lingkungan belajar 
yang kondusif, dalam perspektif I Nyoman S. Degeng, 
lebih menekankan pada belajar bagaimana belajar, yakni 
menciptakan pemahaman baru yang menuntut aktivitas 
kreatif dan produktif dalam konteks nyata.50

Lebih lanjut, I Nyoman S. Degeng mengatakan bahwa 
dengan cinta dan kasih sayang proses pembelajaran 
berlangsung dengan baik dan kebebasan pembelajaran 
memberikan berbagai kemungkinan.51 Jika ruang kelas 
dikelola dengan bijaksana, para murid akan mencukupkan 
diri mereka. Mereka belajar dan tidak menyia-nyiakan 
waktu dengan bertingkah, karena mereka mengasihi 
guru mereka. Mereka tidak tertarik untuk meloloskan 
diri, karena mereka senang belajar. Mereka menemukan 
petualangan dan perjalanan yang menyenangkan dalam 
pembelajaran. Walaupun mereka boleh pulang setelah bel 
berbunyi, mereka tetap tinggal di kelas untuk melanjutkan 
pembelajaran mereka.

I Nyoman S. Degeng, dalam makalahnya, memperkuat 
asumsi di atas dengan mengatakan “Lingkungan belajar 

50I Nyoman S. Degeng, Interactive Effects of Instructional Strategy and Leaner 
Character-istics on Learning Effectiveness and Appeal (Jakarta: Urge Batch II, 1998), 19.

51Ibid., 20.
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yang memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan 
pilihan-pilihan memunculkan pembelajaran efektif dan 
mengembangkan mental produktif.”52

52Ibid.,18.
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Dalam bab ini, peneliti menguraikan makna yang 
terkandung dari tema-tema temuan yang telah dipaparkan 
pada bab sebelumnya. Dalam hal ini, tema yang muncul 
didasarkan atas hasil analisis dan refleksi peneliti yang 
disandingkan dengan teori-teori yang relevan. Akhirnya, 
peneliti menyusun hasil temuan penelitian.

A. Gambaran Strategi Penataan Perabot Kelas 
Temuan 1: Makna Dimensi Kenyamanan Penataan 
Perabot Kelas sebagai Strategi dalam Menciptakan 
Lingkungan Kelas yang Kondusif

Kelas sebagai segmen sosial dari kehidupan sekolah. 
Secara keseluruhan gairah belajar dan semangat 
pencapaian prestasi yang tinggi amat tergantung pada 
pembiasaan sehari-hari atas kehidupan yang terjadi di 
antara guru dan siswa di kelas. Karena itu, manajemen 
atau pengelolaan kelas merupakan hal utama dalam 
menunjang dan mendukung terciptanya lingkungan kelas 
pembelajaran yang nyaman dan aman. 

Kelas adalah tempat siswa melakukan transaksi belajar 
(bekerja dan berkreasi). Penataan perabot kelas yang 
mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keindahan 
diduga dapat mempengaruhi proses belajar siswa dalam 

BAB IV
PEMBAHASAN



90 Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif

menerima, menyerap, dan mengolah informasi. Pen-
cipta an lingkungan belajar dan suasana belajar dapat 
menimbulkan kenyamanan dan rasa aman serta santai 
akan dapat mendorong siswa untuk dapat berkonsentrasi 
dan mampu belajar dengan mudah.

Temuan penelitian menunjukan bahwa kelas yang 
mempertimbangkan aspek keindahan dan kenyamanan 
merupakan dimensi penting bagi terciptanya lingkungan 
belajar yang kondusif. Interaksi guru dan siswa mapun 
interaksi antar siswa sangat dipengaruhi oleh keindahan 
suasana kelas yang yang pada gilirannya menimbulkan 
rasa nyaman. 

Kenyamanan terdiri dari kenyamanan psikis 
dan kenyamanan fisik. Kenyamanan psikis adalah 
kenyamanan kejiwaan (rasa aman, tenang, gembira, dan 
sebagainya) yang terukur secara subjektif (kualitatif). 
Sedangkan kenyamanan fisik dapat terukur secara 
objektif (kuantitatif) yang meliputi kenyamanan spasial, 
visual, auditorial dan termal.

Dalam rangka mewujudkan tujuan belajar yang 
optimal, membangun keindahan dan kenyamanan kelas 
merupakan salah satu faktor penunjang terciptanya 
lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar 
yang indah dan nyaman dapat membantu mempermudah 
siswa dalam berkonsentrasi. Dengan penataan lingkungan 
kelas yang indah dan nyaman, siswa akan mendapatkan 
hasil belajar yang lebih baik dan dapat menikmati 
proses belajar dengan tenang. Pada gilirannya, siswa 
dapat bereksperimen dan mengekspresikan diri untuk 
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mendapatkan konsep dan informasi baru sebagai wujud 
dari hasil belajar.1

Kenyamanan fisik akan dapat terwujud jika guru 
memperhatikan aspek ergonomic. Karena ergonomi 
mengupayakan agar ruang belajar menjadi nyaman untuk 
belajar, sehingga energi sepenuhnya dapat dimanfaatkan 
untuk kegiatan belajar dan tidak terbuang percuma 
karena harus menghadapi kondisi lingkungan belajar 
yang tidak ergonomis. Untuk mengatasi hal tersebut, 
perlu dikaji mengenai kaidah-kaidah ergonomi yang dapat 
dimanfaatkan di dalam mendesain ruang belajar yang 
ergonomis sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan 
kelas pembelajaran yang kondusif. Hal tersebut juga 
didukung oleh L. Gamez & W.A. Cybis yang menyatakan 
bahwa sarana pembelajaran sangat menentukan 
kualitas proses pembelajaran yang pada akhirnya akan 
meningkatkan prestasi belajar.2

Penataan perabot kelas yang diterapkan guru sudah 
memperhatikan apa yang disyaratkan dalam dimensi 
ergonomi. Perabot kelas yang digunakan sebagai sarana 
belajar sudah ditempatkan sesuai dengan prinsip 
ergonomi. Dengan demikian, apa yang dilakukan guru 
dalam menciptakan kenyamanan dan keindahan kelas 
sesuai dengan apa yang dikatakan oleh James Rilatupa. 
Rotasi mata saat melihat suatu objek tidak lebih dari 5o 
di atas horizontal plane dan 30o di bawah horizontal plane.3 

1Rita Mariyana, Pengelolaan Lingkungan Belajar (Jakarta: Kencana, 2010), 17.
2L. Gamez & W.A Cybis, Beginners A Quick Reference Guide (Amsterdam: 

Elsevier, 1998), 29.
3James Rilatupa, Aspek-aspek Kenyamanan Termal pada Pengkondisian 

Ruang, Jurnal Sains dan Teknologi (2008) 18 (1): 5-9.
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Artinya, dalam menempatkan perabot kelas hendaknya 
diperhitungkan siswa yang duduk paling depan dan paling 
belakang. Hal tersebut dimaksudkan agar rotasi mata 
mereka tetap berada pada rentangan tersebut. Dengan 
kata lain, penempatan perabot kelas (hasil karya siswa, 
dan lain-lain) harus mengacu kepada tinggi mata siswa 
ketika mereka dalam posisi duduk.

Prinsip keindahan berkenaan dengan usaha guru dalam 
menata ruang kelas yang dapat menimbulkan perasaan 
senang dan nyaman bagi siswa dalam belajar. Lingkungan 
kelas yang indah dan nyaman dapat berpengaruh positif 
pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan 
pembelajaran. Guru sudah mengupayakan bagaimana 
kenyamanan dan keindahan dalam ruang kelas, baik 
secara fisik maupun non-fisik dapat terwujud.

Dimensi ergonomi berusaha untuk mengupayakan 
agar ruang belajar menjadi nyaman untuk dimanfaatkan 
sebagai tempat belajar. Untuk itu, perlu dikaji mengenai 
kaidah-kaidah ergonomi yang dapat dimanfaatkan di 
dalam mendesain kelas. Ruang kelas yang didesain 
berdasarkan azas-azas ergomi terbukti memberikan 
kontribusi positif terhadap upaya untuk menciptakan 
lingkungan belajar yang kondusif. 

Lingkungan kelas pembelajaran yang indah dan 
nyaman, menurut I Nyoman S. Degeng, adalah semua apa 
yang dibangun dalam sebuah lingkungan tersebut harus 
dapat menginspirasi bagi terjadinya kegiatan belajar yang 
bermakna.4 Artinya, masing-masing komponen yang ada 

4I Nyoman S. Degeng, Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel (Jakarta: 
Depdikbud DirjenDikti, 1989), 18.
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mempunyai peran sehingga suasana pembelajaran benar-
benar menantang, memotivasi dan menggairahkan. 
Demikianlah lingkungan belajar yang menjadi harapan 
siswa dalam belajar sehingga terasa nyaman dan aman, 
tidak ada tekanan, tidak ada usaha yang tidak dihargai, 
tercipta masyarakat belajar (learning community), dan 
semua siswa maju bersama untuk mewujudkan belajar 
yang bermakna.

Sarana pembelajaran yang memadai dan baik, sangat 
menentukan kualitas proses pembelajaran yang pada 
akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. Pujiati 
Setyosari juga menegaskan bahwa ruang-ruang kelas 
yang memperhatikan aspek ergonomi akan menimbulkan 
kesan positif bagi siswa di dalam belajar.5

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dapat 
mempertegas bahwa penciptaan lingkungan belajar yang 
nyaman, baik dari dimensi fisik maupun non-fisik, harus 
berpijak pada prinsip ergonomi. Dengan demikian, tujuan 
penciptaan lingkungan kelas pembelajaran yang kondusif 
akan terwujud dengan baik.

B. Gambaran Strategi Penataan Tempat Duduk Siswa
Temuan 2: Makna Pembelajaran Berpusat pada Siswa 
melalui Penataan Tempat Duduk sebagai Strategi 
dalam Membangun Lingkungan Kelas yang Kondusif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam 
membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif, 

5Punaji Setyosari, Pembelajaran Kolaborasi, Landasan untuk Mengembangkan 
Ketrampilan Sosial, Rasa Saling Menghargai dan Tanggung Jawab. Makalah Disajikan 
dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Negeri Malang, 2009. 20
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peran siswa sebagai subjek belajar menjadi syarat 
mutlak. Berangkat dari konsep mengajar, sebagai proses 
mengatur lingkungan dengan harapan agar siswa belajar, 
dalam yang penting adalah belajarnya siswa. Kalau 
kita menganggap mengajar sebagai proses mengatur 
lingkungan, dalam kegiatan belajar mengajar atau dalam 
proses pembelajaran tidak ditentukan oleh selera guru 
tetapi sangat ditentukan oleh siswa itu sendiri.6 Artinya, 
mau belajar apa siswa dari topik yang harus dipelajari, 
bagaimana cara mempelajarinya, bukan hanya guru yang 
menentukan tetapi juga siswa. Siswa memliki kesempatan 
untuk belajar sesuai dengan gayanya sendiri.

Dengan demikian, peran guru berubah dari peran 
sebagai sumber belajar menjadi peran sebagai fasilitator 
dan mediator. Pandangan tersebut sesuai dengan apa 
yang diungkapkan oleh I Nyoman S. Degeng bahwa guru 
berperan dalam meladeni pertanyaan-pertanyaan siswa 
atau lebih besar sebagai orang yang membantu siswa 
untuk belajar.7 Karena tujuan utama mengajar adalah 
membelajarkan siswa.

Oleh sebab itu, kriteria keberhasilan proses mengajar 
tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai 
materi pelajaran tetapi diukur dari sejauh mana siswa 
telah melakukan proses belajar. Dengan demikian, guru 
tidak hanya sebagai sumber belajar tetapi berperan 

6I Nyoman S Degeng. Interactive Effects of Instructional Strategy and Leaner 
Characteristics on Learning Effectiveness and Appeal. (Jakarta: Urge Batch II, 
1998). 78

7I Nyoman S Degeng, Mencari Paradigma Baru Pemecahan Masalah Belajar 
dari Keteraturan Menuju Kesemrawutan, Makalah Disajikan dalam Pidato 
Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang, 1998. 13
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sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar 
siswa mau dan mampu belajar. Inilah makna proses 
pembelajaran berpusat kepada siswa (student centered) 
dalam rangka menciptakan lingkungan belajar yang 
kondusif.

Siswa tidak dianggap sebagai objek belajar yang dapat 
diatur dan dibatasi oleh kemauan guru, tetapi siswa 
ditempatkan sebagai subjek yang belajar sesuai dengan 
bakat, minat dan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab 
itu, materi apa yang seharusnya dipelajari dan bagaimana 
cara mempelajarinya tidak semata-mata ditentukan oleh 
keinginan guru tetapi memperhatikan setiap perbedaan 
siswa.

Menurut I Nyoman S. Degeng, dalam konsep mengajar 
sebagai proses mengatur lingkungan, siswa tidak dianggap 
sebagai organisme yang pasif yang hanya sebagai penerima 
informasi tetapi dipandang sebagai organisme yang aktif, 
yang memiliki potensi untuk berkembang. Mereka adalah 
individu yang memiliki kemampuan dan potensi.8 Dengan 
demikian, titik berat proses pembelajaran terletak pada 
siswa (student centered). Guru berperan sebagai fasilitator 
atau instruktur yang membantu siswa mengonstruksi, 
mengonsep dan mencari solusi dari masalah yang 
dihadapi. Dengan demikian, suasana pembelajaran yang 
kondusif akan dapat terrealisasi dengan baik.

Pemikiran pembelajaran berpusat pada siswa adalah 
komunitas yang bermakna bagi anak. Hal ini sebagaimana 
yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara sejalan dengan 
pemikiran I Nyoman S. Degeng yang memandang 

8Ibid., 15.
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pembelajaran dan perolehan pengetahuan pada anak 
akan terjadi jika apa yang akan dipelajari dan diketahui 
itu relevan dengan kehidupan anak. Objek-objek yang 
bermakna (dalam arti yang dianggap penting) akan 
dikenali dan dipelajari sehingga representasinya disimpan 
dalam kognisi (pikiran) siswa dalam bentuk pengetahuan. 

Sebaliknya objek-objek yang tidak bermakna 
akan diabaikan oleh anak. Anak-anak memilih sendiri 
pengetahuan apa yang akan dikonstruksi dalam pikiran 
berdasarkan derajat kepentingannya. Lingkungan 
sosial kelas sebagai pusat kedua dalam mendidik siswa, 
memberikan dasar penting setidaknya suatu pengetahuan 
bagi anak.9 Pemikiran ini juga sejalan dengan pemikiran 
L.S. Vygotsky yang menjadi salah satu dasar dari teori 
konstruktivisme sosial.

Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran 
akan menghasilkan metode pengajaran yang menekankan 
aktivitas utama pada siswa. Penataan lingkungan belajar 
yang didasari konstruktivisme memandang murid 
sebagai orang yang menanggapi secara aktif objek-objek 
dan peristiwa-peristiwa dalam lingkungan belajar serta 
memperoleh pemahaman tentang seluk-beluk objek-
objek dan peristiwa-peristiwa yang terjadi selama proses 
pembelajaran.

Menurut teori ini, perlu disadari bahwa siswa adalah 
subjek utama dalam kegiatan penemuan pengetahuan. 
Mereka dapat menyusun, membangun, dan mengembangkan 
pengetahuan melalui berbagai pengalaman yang 

9L.S Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological 
Processes (Cambridge: Harvard University Press, 1978), 45.
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memungkinkan terbentuknya pengetahuan. Mereka harus 
men jalani sendiri berbagai pengalaman yang pada akhir-
nya memberikan percikan pemikiran (insight) tentang 
penge tahuan tertentu. Hal terpenting yang harus diperhati-
kan dalam pembelajaran adalah siswa perlu menguasai 
bagaimana caranya belajar. Dengan demikian, ia bias menjadi 
pembelajar mandiri dan menemukan sendiri pengetahuan 
yang ia butuhkan dalam kehidupan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh I Nyoman S. 
Degeng dan Ki Hajar Dewantara. Keduanya sama-sama 
memandang guru sebagai mitra siswa untuk menemukan 
pengetahuan. Mengajar bukan hanya kegiatan untuk 
memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa melainkan 
kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri 
pengetahuannya.10 Kegiatan mengajar di sini adalah 
sebuah partisipasi dalam proses belajar. Guru ikut 
aktif bersama siswa dalam membentuk pengetahuan, 
menciptakan makna, mencari kejelasan, bersikap kritis 
dan memberikan penilaian terhadap berbagai hal.11 
Mengajar dalam konteks ini adalah membantu siswa untuk 
berpikir kritis, sistematis, dan logis dengan membiarkan 
mereka berpikir sendiri.

Guru harus memiliki fleksibilitas pikiran yang tinggi 
agar dapat memahami dan menghargai pemikiran siswa. 
Sering, siswa menampilkan pendapat yang berbeda bah kan 
bertentangan dengan pemikiran guru. Apa yang dikata-

10I Nyoman Degeng, Mencari Paradigma Baru Pemecahan Masalah Belajar 
dari Keteraturan Menuju Kesemrawutan, Makalah Disajikan dalam Pidato 
Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang. 2-3

11K.H Dewantara, Karya K.H. Dewantara, bagian Pertama: Pendidika 
(Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004), 38.
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kan oleh murid dalam menjawab sebuah pertanyaaan 
adalah masuk akal bagi mereka saat itu. Jika jawaban itu 
jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip keilmuan atau 
membahayakan, guru harus hati-hati dalam memberi kan 
pengarahan. Jangan sampai pengarahan yang diberi kan 
menghilangkan rasa ingin tahu siswa atau menimbul kan 
konflik antara guru dengan siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat 
mengambil kesimpulan bahwa perubahan paradigma 
dalam pembelajaran harus diubah. Perubahan makna 
dalam mengajar tidak hanya diartikan sebagai proses 
menyampaikan materi pembelajaran atau memberikan 
stimulus sebanyak-banyaknya kepada siswa. Akan tetapi, 
mengajar juga dipandang sebagai proses mengatur 
lingkungan agar siswa belajar sesuai dengan kemampuan 
dan potensi yang dimilikinya. 

Pengaturan lingkungan adalah proses menciptakan 
iklim yang baik, seperti penataan lingkungan, penyediaan 
alat dan sumber pembelajaran, dan hal-hal lain yang 
memungkinkan siswa betah dan merasa senang belajar 
sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai 
dengan bakat, minat, dan potensi yang dimilikinya. 

Kesempatan untuk berbuat dan aktif lebih baik 
diberikan kepada siswa sesuai dengan ungkapan yang di-
tulis Slameto “Teaching is the guidance of learning”. (Mengajar 
adalah membimbing siswa untuk belajar). Menurut 
Slameto, mengajar dapat dilukiskan sebagai membuat 
keputusan dalam berinteraksi.12 Terkait dengan ungkapan 

12Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (Jakarta: PT. 
Rineka Cipta, 2012), 32.
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di atas, guru memiliki tanggung jawab penting dalam 
rangka menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. 

C. Gambaran Strategi Membangun Interaksi antara 
Guru dan Siswa

Temuan 3: Makna Penyampaian Pembelajaran, Pengguna
an Media, dan Dukungan Guru melalui Interaksi Guru dan 
Siswa sebagai Strategi dalam Mem bangun Lingkungan 
Kelas yang Kondusif

Dari hasil temuan penelitian, tampak sekali bahwa guru 
dalam membangun suasana pembelajaran yang kondusif 
selalu memperhatikan strategi dan media yang digunakan. 
Strategi pembelajaran yang dimaksudkan dalam penelitian 
ini adalah strategi pengorganisasian aktivitas belajar yang 
mendukung terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. 
Aktivitas-aktivitas belajar yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini adalah aktivitas fisik, psikologis, dan sosial 
yang dilakukan siswa selama pembelajaran di kelas. Ketiga 
bentuk aktivitas belajar ini berkaitan dengan pengembangan 
intelektual, kesadaran diri, dan kesadaran sosial siswa. 

Tujuan pengorganisasian aktivitas belajar siswa 
tersebut adalah menciptakan kondisi belajar yang 
dibutuhkan siswa untuk melakukan kegiatan intelektual 
yang dapat membantu proses belajar. Di samping itu, 
tujuan pengorganisasian aktivitas belajar siswa juga 
untuk menciptakan aktivitas belajar siswa yang asli yang 
sangat mendasar dalam upaya mendorong pembentukan 
the child’s co-authoring knowledge.13

13A. Kozulin, Psychological Tools: A Socio-cultural Approach to Education 
(London: Harvard University Press, 1998), 13.
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Dengan demikian, apa yang telah dilakukan guru 
sejalan dengan apa yang disarankan oleh oleh I Nyoman 
S. Degeng. Secara lengkap, ada komponen yang perlu 
diper hatikan dalam mempreskripsikan strategi penyam-
paian, yaitu (1) media pembelajaran, (2) interaksi siswa 
dengan media, dan (3) struktur belajar mengajar.14 
Media pembelajaran merupakan komponen strategi 
penyampaian yang dapat diisi pesan yang akan di-
sampaikan kepada siswa, baik berupa orang, alat, atau pun 
bahan. Selanjutnya, interaksi siswa dengan media adalah 
komponen strategi penyampaian pembelajaran yang 
mengacu kepada kegiatan apa yang dilakukan oleh siswa 
dan bagaimana peran media dalam merangsang kegiatan 
belajar. Kemudian, struktur belajar mengajar, yaitu 
komponen strategi penyampaian pembelajaran yang 
mengacu kepada apakah siswa belajar dalam kelompok 
besar, kelompok kecil atau belajar sendiri.

Belajar adalah proses pemaknaan informasi baru, 
penyusunan pengetahuan dari pengalaman konkret, 
aktivitas kolaboratif, dan refleksi serta interpretasi.15 
Implikasi untuk strategi pembelajaran, yaitu mendorong 
diskusi tentang pengetahuan baru, mendorong munculnya 
berpikir divergen, mendorong munculnya berbagai 
jenis aktivitas dan peluang debat antar siswa, dan lebih 
menekankan pada keterampilan berpikir kritis. 

Mengatur lingkungan belajar merupakan titik awal 
yang logis untuk pengelolaan ruang kelas karena hal 

14I Nyoman S Degeng, Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel (Jakarta: 
Depdikbud Dirjen Dikti, 1989), 22.

15Ibid., 25.
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ini merupakan sebuah tugas yang dihadapi semua guru 
sebelum pembelajaran dimulai. Banyak guru merasa 
lebih mudah merencanakan aspek penataan lingkungan 
ruang kelas begitu mereka mengetahui bagaimana unsur 
psikologis dari ruang kelas yang akan diatur. Penataan 
lingkungan psikososial kelas merupakan masalah 
tingkah laku yang kompleks, dan guru menggunakannya 
untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas 
sedemikian rupa sehingga siswa dapat mencapai tujuan 
pembelajaran secara efisien dan memungkinkan mereka 
dapat belajar.

Setiap guru masuk ke dalam kelas, pada saat itu 
pula, ia menghadapi dua masalah pokok, yaitu masalah 
pengajaran dan masalah manajemen. Salah satu tujuan 
pembelajaran adalah usaha membantu siswa dalam 
mencapai tujuan pengajaran. Misalnya, membuat satuan 
pelajaran, penyajian informasi, mengajukan pertanyaan, 
dan evaluasi. Selanjutnya, masalah manajemen adalah 
usaha untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi 
sedemikian rupa sehingga proses belajar mengajar dapat 
berlangsung secara efektif dan efisien. Misalnya, guru 
memberikan penguatan, mengembangkan hubungan guru 
dan siswa, dan membuat aturan kelompok yang produktif. 
Terkadang, guru sulit untuk dapat membedakan mana 
masalah pengajaran dan mana masalah manajemen.

Teori belajar konstruktivistik menyatakan bahwa 
setiap individu menciptakan makna dan pengertian baru 
berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki 
(pengetahuan awal) dan fenomena, ide, atau infomasi 
baru. Pengetahuan awal yang dibawa siswa di dalam 
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belajar senantiasa mengalami pembaharuan, modifikasi, 
penambahan, revisi, bahkan perubahan sebagai akibat 
dari informasi baru. Pengonstruksian pengetahuan 
merupakan hasil dari pemikiran dan interaksi siswa 
dalam suatu koneks sosial. Proses belajar tidak dapat 
dilepaskan dari tindakan (aktivitas) dan interaksi. Sebab, 
persepsi dan aktivitas berjalan seiring dan bersifat 
dialogis. Pengetahuan tidak terpisahkan dari aktivitas 
dan pengetahuan itu dikonstruksi dari komunitas belajar. 
Pengetahuan didiseminasikan dan diterapkan. Jadi, 
belajar dan pembelajaran merupakan proses penciptaan 
makna sebagai akibat dari aktivitas dan interaksi sosial.

Dalam interaksi sosial, terjadi proses pembimbingan 
dan negosiasi antara siswa dengan siswa lain dan antara 
siswa dengan guru dalam zona perkembangan terdekat. 
Hasil interaksi sosial tersebut membuat siswa menjadi 
mandiri dan terjadi transformasi pengetahuan yang 
dianggap sebagai sesuatu yang dinamis, diciptakan, dikaji, 
dianalisis, dan diinternalisasi oleh siswa.

Kerangka pemikiran konstruktivistik Ki Hadjar 
Dewantara masih relevan untuk dijadikan pijakan dalam 
menciptakan dan mengkreasikan lingkungan belajar yang 
memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif dalam 
proses berpikir, mencari, menemukan, dan menciptakan 
makna berdasarkan pengalaman dan pengetahuan awal 
yang dimiliki siswa dalam suatu komunitas belajar. 
Melalui partisipasi aktif tersebut, guru dan siswa memiliki 
rasa saling menghormati dan saling menghargai bahwa 
setiap individu dapat belajar, menciptakan makna, dan 
berkreasi. Melalui pembelajaran konstruktivistik akan 
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tercipta pula pembelajaran pekerti dan empati. Di sinilah 
sumber moral seseorang yang akhirnya akan melahirkan 
ketercapaian tujuan pendidikan memanusiakan manusia 
(plural humanis), bukan sekadar mencetak robot-robot 
bermoral sosiopat dan mati empati.

Belajar adalah pengonstruksian hubungan dan 
fenomena alam.16 Bertolak dari pandangan tersebut, 
strategi pembelajaran hendaknya dimulai dengan 
membangkitkan siswa agar menanyakan pertanyaannya 
sendiri dan mencari jawabannya sendiri dan menantang 
mereka untuk memahami kompleksitas dunia. Dalam 
mengajar, guru hendaknya lebih mengutamakan 
pendekatan “apa yang dikatakan siswa kepada guru 
tentang apa yang mereka kerjakan daripada guru 
mengatakan kepada mereka bagaimana mengerjakannya”. 
Pendekatan ini menghargai pandangan siswa dan berusaha 
mendorong siswa ke dalam cara yang telah direncanakan 
untuk mereka sendiri.

I Nyoman S. Degeng mengatakan bahwa implikasi 
strategi pembelajaran, yaitu menyediakan pilihan tugas 
yang beragam, menyediakan balikan bahwa siswa telah 
menguasai apa yang dipelajari, menyediakan waktu yang 
cukup bagi siswa dalam mengerjakan tugas, memberikan 
tes dengan waktu yang relatif fleksibel, menyediakan 
peluang bagi siswa untuk melakukan perbaikan dan 
melibatkan pengalaman-pengalaman konkret.17 Strategi 

16I Nyoman S Degeng, Mencari Paradigma Baru Pemecahan Masalah Belajar 
dari Keteraturan Menuju Kesemrawutan. Makalah Disajikan dalam Pidato 
Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang. 1998. 10

17I Nyoman S Degeng, Ilmu Pengajaran Taksonomi Variabel (Jakarta: 
Depdikbud Dirjen Dikti, 1989), 12.
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belajar seseorang akan menentukan kualitas proses dan 
hasil belajarnya. Implikasi untuk strategi pembelajaran 
adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
belajar sesuai dengan strateginya masing-masing dan 
menyediakan peluang bagi siswa untuk melakukan 
evaluasi diri tentang proses dan hasil belajar.18

Aktivitas belajar juga memerlukan bahan dan 
media perantara untuk menjadikan pengalaman belajar 
bermakna bagi siswa (tool-mediated learning experience) 
seperti dituntut oleh aliran konstruktivisme sosiokultural. 
Dalam perspektif konstruktivisme, bahan dan media 
belajar bagi siswa bukan sebagai alat untuk menyampaikan 
pesan-pesan atau informasi-informasi kurikulum, 
melainkan sebagai psychological tools yang berfungsi untuk 
menjembatani atau memediasi dan memfasilitasi adanya 
kesenjangan antara muatan kognitif dan muatan belajar.

Disisi lain, Ki Hadjar Dewantara mengatakan bahwa 
pengalaman merupakan media yang dapat memfasilitasi 
siswa untuk memperoleh sesuatu yang bermakna 
dan dapat dijadikan pijakan dalam menentukan arah 
pembelajaran.19 Pembelajaran tentang konsekuensi logis 
dari tindakan sesuai dengan hukum sebab-akibat dan 
kesadaran tentang pentingnya belajar bagi kehidupan 
siswa dalam keseharian mereka.

Ki Hadjar Dewantara dengan semboyan “Tut Wuri 
Handayani”, menempatkan pengajar sebagai orang yang 
berada di belakang siswa, membimbing dan mendorong 

18Ibid., 14-15.
19K.H Dewantara, Karya K.H. Dewantara, bagian Pertama: Pendidikan 

(Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2004), 21.
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siswa untuk belajar, memberi teladan, serta membantu 
siswa membiasakan dirinya untuk menampilkan perilaku 
yang bermakna dan berguna bagi masyarakat.20 Guru 
harus banyak terlibat dengan siswa agar ia memahami 
konteks yang melingkupi kegiatan belajar siswa. Ia juga 
melibatkan siswa dalam menentukan apa yang hendak 
dibicarakan dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa 
benar-benar terlibat. Keterlibatan guru dengan siswa 
pada saat siswa sedang berjuang menemukan berbagai 
pengetahuan sangat diperlukan untuk menumbuhkan 
rasa percaya siswa baik pada dirinya sendiri maupun pada 
guru.

Menata aktivitas belajar siswa bagi terjadinya 
rekonstruksi terhadap muatan, operasi dan fungsi internal, 
terutama terhadap aktivitas belajar yang menuntut 
kaitan intelektual untuk berpikir secara komprehensif. 
Menurut L.S. Vygotsky dalam sejarah ke hidupan manusia, 
alat-alat psikologis inilah yang menguasai manusia dan 
membawanya kepada tingkat peradab an yang tinggi. 
Sebab, melalui alat-alat psikologis itu pula manusia mampu 
menciptakan pengetahuan produktif bukan pengetahuan 
reproduktif.21

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap 
guru yang terbuka, selalu memberikan dorongan dan 
bantuan kepada siswa, sikap santun, dan akrab akan 
berpengaruh terhadap suasana pembelajaran. Dinamika 
kontribusi dukungan sosial yang diberikan guru juga 

20Ibid., 30.
21L.S. Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological 

Processes (Cambridge: Harvard University Press, 1978), 4-5.
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turut membangun keberhasilan siswa di dalam meraih 
prestasi. Terutama adanya bentuk dukungan relasional 
dan informasional yang berkontribusi secara langsung 
terhadap kelompok siswa. Misalnya, guru menyampaikan 
materi pelajaran dengan cara mendampingi siswa ketika 
pelajaran berlangsung dan memberikan penjelasan secara 
mendalam. Hal tersebut secara tidak langsung mampu 
membantu siswa untuk mempermudah, memahami dan 
menguasai materi pelajaran.

Selanjutnya, kontribusi yang mampu meningkatkan 
semangat dan memudahkan siswa di dalam meraih 
keberhasilan, yaitu adanya dimensi dukungan emosional 
dan informasional. Misalnya, guru mampu memberikan 
motivasi dan kepercayaan untuk meraih prestasi serta 
mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik.

Bertolak dari semua itu, dapat disarikan bahwa 
sesuatu yang dilakukan guru dalam penataan lingkungan 
psikososial kelas dapat mendukung keberhasilan 
pembelajaran. Dengan demikian, hal ini telah 
mendukung pendapat B.J. Armento yaitu guru sebagai 
pengambil keputusan (decision maker).22 Maksudnya, guru 
menstimulasi siswa untuk berpikir, bersikap, bertindak 
aktif dan reflektif dalam belajar. Selain itu, guru juga 
mendorong terjadinya dialog dan melakukan evaluasi diri 
terhadap gagasan, nilai, sikap, dan tindakan yang diambil.

Guru sebagai pembangun yang reflektif (reflective 
reformer), bersikap terbuka untuk mengeksplorasi 
gagasan dirinya dan mampu berpikir kritis-reflektif 

22B.J Armento, Changing Conceptions of Research on Teaching of Social 
Studies, Dalam J. P. Shaver, Handbook of Research on Social Studies Teaching 
and Learning. (New York: McMillan Publishing Company, 1991), 12.
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terhadap konteks.23Guru juga berperan sebagai partisipan 
kooperatif (cooperative participant) yang selalu terbuka 
untuk bekerjasama dengan siswa di dalam berbagai 
aktivitas belajar yang dilakukan dan mendorong para 
siswa untuk menggunakan cara berpikir alamiah.24

Berdasarkan peran guru dalam konteks interrelasinya 
dengan siswa dalam pembelajaran di Sekolah Menengah 
Pertama, guru perlu mengubah pandangannya terhadap 
siswa dan hakikat pembelajaran. Aspek ini merupakan 
komponen paling kritis dari peran guru dalam 
pembelajaran. Sejalan dengan perubahan paradigm, 
peran guru dalam pembelajaran, guru tidak lagi 
memandang siswa sebagai botol kosong yang harus diisi. 
Sebab, sesungguhnya siswa sudah memiliki pengetahuan, 
nilai, sikap, dan tindakan yang sudah diinternalisasi, jauh 
sebelum mereka masuk sekolah.

Karena itu, guru harus menyadari eksistensi siswa 
sebagai manusia rasional yang memiliki hak untuk 
turut mengambil keputusan terhadap belajarnya, 
menghargai pendapat-pendapat siswa dan gaya siswa 
dalam memecahkan masalah dan memiliki kemauan 
untuk berinteraksi dengan siswa dalam suatu proses 
pertukaran gagasan secara bebas dan terbuka.25 Dengan 

23J.S. Leming, Teacher Characteristics and Social Studies Education, In Shaver, 
J.P. ed. Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning (New 
York: Macmillan Publishing Company, 1991), 2.

24M.C. Burger, The Implications of Jerume Bruners’ Structural Recommendation 
for The Development of Curriculum in History (New York: The Ohio State 
University, 1970), 34.

25J.S. Leming, Teacher Characteristics and Social Studies Education, In Shaver, 
J.P. ed. Handbook of Research on Social Studies Teaching and Learning (New 
York: Macmillan Publishing Company., 1971), 23-24. 



108 Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif

kata lain, guru harus mampu menempatkan posisi dan 
peran dirinya di dalam paradigma siswa. Guru juga harus 
mampu mendorong siswa menjadi seorang pebelajar 
mandiri, questioner, problem solver, dan mengembangkan 
harga dirinya.

D. Gambaran Strategi Membangun Interaksi antar 
Siswa

Temuan 4: Makna Penanaman Nilai Kebebasan 
Interaksi antar Siswa sebagai Strategi dalam Mem
bangun Lingkungan Kelas yang Kondusif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi 
guru dalam membangun interaksi antar siswa selalu 
mengedepankan kerja berpasangan dan kolaborasi. 
Dalam kerja berpasangan dan kolaborasi, aspek nilai sosial 
dan kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dapat 
terbangun. Hal inilah yang menjadi ciri utama lingkungan 
kelas yang kondusif. Dengan adanya penanaman nilai 
kebebasan, siswa akan terlatih berpikir kritis sesuai 
dengan bakat yang dimilikinya.

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan 
oleh I Nyoman S. Degeng bahwa lingkungan belajar, 
bagaimanapun penataannya, haruslah dimaksudkan 
agar “si belajar” atau “si pebelajar” mudah, nikmat, dan 
nyaman dalam belajar.26 Pandangan teori konstruktivistik 
tentang penataan lingkungan kelas berangkat dari 
pengakuan bahwa orang yang belajar harus bebas. Hanya 

26I Nyoman S. Degeng, Interactive Effects of Instructional Strategy and 
Leaner Characteristics on Learning Effectiveness and Appeal (Jakarta: Urge Batch 
II, 1998), 7.
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di alam yang penuh dengan kebebasan, “si belajar” atau 
“si pebelajar” dapat mengungkapkan makna yang berbeda 
dari hasil interpretasinya terhadap segala sesuatu yang 
ada di dalam dunia nyata. Kebebasan menjadi unsur 
yang esensial dalam lingkungan belajar. Kegagalan atau 
keberhasilan, kemampuan atau ketidakmampuan dilihat 
dari teori konstruktivistik sebagai interpretasi berbeda 
yang patut dihargai.

Berpijak dari fenomena tersebut, I Nyoman S. Degeng 
memandang bahwa penentu keberhasilan belajar adalah 
kebebasan.27 Dalam hal ini, “si belajar” atau “si pebelajar” 
adalah subjek yang belajar. Pebelajar sebagai subjek yang 
belajar harus mampu menggunakan kebebasan untuk 
melakukan pengaturan diri dalam proses belajar. Di sini 
“si belajar” atau “si pebelajar” juga memegang kontrol 
dalam proses belajar. 

Penataan lingkungan belajar yang kondusif sangat 
diperlukan agar “si belajar” atau “si pebelajar” mampu 
dan dapat melakukan kontrol terhadap pemenuhan 
kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang 
dapat memberikan kebebasan kepada “si belajar” atau 
“si pebelajar” untuk melakukan pilihan-pilihan akan 
mendorong “si belajar” atau “si pebelajar” untuk terlibat 
langsung secara fisik, emosional, dan mental dalam 
proses belajar sehingga dapat memunculkan kegiatan 
yang kreatif-produktif. Belajar akan efektif jika dilakukan 
dalam suasana yang menyenangkan. Oleh karena itu, “si 

27I Nyoman S. Degeng, Mencari Paradigma Baru Pemecahan Masalah Belajar 
dari Keteraturan Menuju Kesemrawutan, Makalah Disajikan dalam Pidato 
Pengukuhan Guru Besar IKIP Malang, 1998. 7
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belajar” atau “si pebelajar” perlu diberikan kebebasan 
untuk menentukan pilihan-pilihan sesuai dengan 
kemampuannya.28

Dalam masalah ini, kegagalan atau keberhasilan, 
kemampuan atau ketidakmampuan dilihat sebagai hasil 
interpretasi yang berbeda dan harus dihargai. Kebebasan 
dipandang sebagai penentu keberhasilan belajar. “Si 
belajar” adalah subjek yang harus mampu menggunakan 
kebebasan untuk melakukan pengaturan diri dalam 
belajar. Kontrol belajar dipegang oleh “si belajar”.29

Lingkungan belajar yang bebas dan yang disadari 
oleh semua pihak yang terlibat akan menumbuhkan 
sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar. Belajar 
akan dilihat sebagai suatu aktivitas yang menyenangkan 
dan menggairahkan. Sebab itu, guru diharapkan dapat 
membimbing siswa dalam mengembangkan sikap dan 
persepsi yang positif agar ia betah dan memperoleh 
kenikmatan dalam belajar. “Aset paling berharga (dalam 
belajar) yang anda miliki adalah sikap positif.” Atas 
dasar inilah, upaya pendahuluan yang harus dikerjakan 
oleh guru agar pembelajaran dapat menjadi lebih efektif 
adalah mengembangkan sikap dan persepsi yang positif 
tentang belajar.

Di samping untuk menumbuhkan prakarsa belajar, 
penataan lingkungan yang memberikan kebebasan untuk 
berbuat dan melakukan pilihan juga sangat penting 
untuk mengembangkan kemampuan mental produktif 

28Ibid.,18-19.
29I Nyoman S. Degeng, Interactive Effects of Instructional Strategy and 

Leaner Characteristics on Learning Effectiveness and Appeal (Jakarta: Urge Batch 
II, 1998), 9-10.
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pada siswa. Kemampuan mental yang produktif dapat 
terbentuk secara optimal apabila siswa mendapatkan 
kebebasan yang cukup untuk bertindak secara mandiri 
tanpa dikekang oleh aturan yang tidak ada kaitannya 
dengan belajar. Jadi, sangat perlu adanya pembaharuan 
paradigma pembelajaran dari keteraturan atau ber-
sifat behavioristik menuju ketidakteraturan atau 
konstruktivistik di dalam penataan lingkungan belajar 
dan pembelajaran yang kaya. Oleh karena itu, dapat 
dikatakan bahwa lingkungan belajar yang kaya adalah 
lingkungan belajar yang memberikan pilihan belajar 
sehingga aktivitas dan suasana pembelajaran menjadi 
bebas, santai, menyenangkan, menggairahkan, dan 
menakjubkan. 
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Dalam bab ini, peneliti uraikan pokok-pokok temuan 
penelitian yang merupakan bab terakhir dalam penulisan 
buku ini. Pada bagian penutup, peneliti sajikan dua sub-
bab yakni kesimpulan dan saran-saran.

A. Kesimpulan
Berdasarkan fokus dan sub-fokus penelitian, peneliti 

dapat menyimpulkan beberapa hal mendasar terkait 
makna yang terkandung dalam penelitian fenomenologi 
secara ringkas makna-makna yang penulis temukan dapat 
dipaparkan sebagai berikut:
1. Makna Dimensi Kenyamanan dan Keindahan 

Penataan Perabot Kelas sebagai Strategi dalam 
Membangun Lingkungan Kelas yang Kondusif
Setiap manusia memiliki cita rasa keindahan 

walaupun derajat keindahannya berbeda. Keindahan akan 
memberikan rasa nyaman dan aman yang pada akhirnya 
akan membuat siswa dapat berkonsentrasi dalam belajar. 
Kelas yang indah dan nyaman diyakini akan memberikan 
kontribusi positif terhadap penciptaan lingkungan kelas 
yang kondusif.

Tanpa memperhatikan dimensi kenyamanan akan 
sulit untuk dapat mewujudkan lingkungan kelas yang 

BAB V
PENUTUP
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kondusif. Kenyamanan dipengaruhi oleh beberapa faktor 
seperti; elemen atau fasilitas pendukung, aksesibilitas 
dan keamanan. Elemen pendukung sangat berpengaruh 
terhadap kenyamanan belajar siswa yang akhirnya dapat 
memberikan sarana bagi siswa untuk beraktivitas

Strategi guru dalam penciptaan lingkungan kelas yang 
kondusif selalu mempertimbangkan aspek kenyamanan. 
Dimensi kenyamanan psikis maupun fisik merupakan 
faktor penting bagi terciptanya lingkungan kelas yang 
kondusif. Interaksi guru dan siswa maupun interaksi 
siswa dengan siswa sangat dipengaruhi oleh segi-segi 
afektif atau emosional yang diembannya. 

Lingkungan kelas pembelajaran yang memperhatikan 
dimensi kenyamanan secara langsung akan berpengaruh 
terhadap hasil belajar. Sebaliknya, jika lingkungan kelas 
tidak memperhatkan dimensi kenyamanan maka kurang 
mendukung terhadap pencapaian hasil belajar siswa yang 
maksimal.

2. Makna Pembelajaran Berpusat pada Siswa melalui 
Penataan Tempat Duduk sebagai Strategi dalam 
Membangun Lingkungan Kelas yang Kondusif
Model penataan tempat duduk yang diterapkan guru 

baik berkelompok, setengah lingkaran, berpasangan, 
atau model U menggambarkan adanya usaha guru dalam 
menata lingkungan kelas yang kondusif. Dengan model-
model penataan tempat duduk seperti ini, siswa akan 
mendapatkan cukup kesempatan untuk beraktivitas 
secara maksimal.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran 
berpusat pada siswa sebagai dasar terciptanya lingkungan 
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kelas yang kondusif. Dalam usaha menciptakan lingkungan 
kelas pembelajaran yang kondusif, guru menerapkan 
beberapa model penataan tempat duduk. Model penataan 
tempat duduk berbaris bertujuan untuk mengetahui 
unjuk kerja secara individu. Model penataan tempat 
duduk berkelompok, setengah lingkaran, berpasangan 
dan huruf U jika bertujuan untuk mengetahui unjuk kerja 
secara kelompok. 

Penataan lingkungan pembelajaran yang berorientasi 
pada bagaimana siswa belajar (student centered), 
mengandung pengertian bahwa penataan lingkungan 
belajar diarahkan pada bagaimana siswa dapat belajar 
dengan aktif. Dengan demikian, siswa dapat mengonstruksi 
atau membangun sendiri pengetahuannya. Guru hanya 
bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator 
dalam pembelajaran. Guru berperan meladeni pertanyan-
pertanyaan dari siswa agar pembelajaran menjadi 
bermakna. Pemahaman akan subjek belajar inilah yang 
harus dimiliki oleh guru untuk dijadikan pijakan dalam 
mengembangkan teori atau pun praktik-praktik dalam 
penataan lingkungan pembelajaran yang kondusif.

3. Makna Strategi Penyampaian, Penggunaan Media 
dan Dukungan Guru melalui Interaksi Guru 
dan Siswa sebagai Strategi dalam Membangun 
Lingkungan Kelas yang Kondusif
Strategi pembelajaran, penggunaan media, dan 

dukungan guru merupakan wahana terciptanya 
lingkungan kelas yang kondusif. Dalam usaha menciptakan 
lingkungan pembelajaran yang kondusif, khususnya 
dalam menata tempat duduk siswa, guru selalu mengacu 
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pada strategi yang digunakan. Strategi belajar yang 
digunakan guru dapat berkontribusi terhadap penciptaan 
lingkungan kelas yang kondusif. Akhirnya, hal tersebut 
dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
belajar sesuai dengan gaya dan caranya masing-masing. 

Penataan tempat duduk siswa yang diterapkan guru 
menggambarkan adanya keterpaduan antara strategi dan 
media yang digunakan. Artinya, guru bisa saja mengubah 
posisi tempat duduk siswa dalam satu kali kegiatan 
pembelajaran. Dengan demikian, tujuan penciptaan 
kondisi belajar yang dibutuhkan untuk melakukan kaitan 
intelektual dan aktivitas siswa yang asli dapat berkembang 
sesuai dengan perbedaan dan tahapan perkembangan 
siswa, serta dapat mendorong pembentukan pemahaman 
pengetahuan yang diperolehnya.

Penataan tempat duduk, merupakan strategi yang 
menjadi pilihan dalam menata lingkungan kelas yang 
kondusif. Dengan adanya keleluasaan ruang kelas, guru 
maupun siswa dalam bergerak dapat memberikan energi 
positif untuk menyegarkan jiwa. Karena seseorang yang 
kurang atau tidak bergerak berpotensi akan menjadi 
kaku dan beku. Oleh karena itu, untuk mendorong gerak 
intelektual dan emosional siswa, dapat dilakukan dengan 
menata tempat duduk dengan tepat. Sehingga suasana 
baru yang dibangun, diharapkan dapat merangsang gerak 
jiwa dan intelektual siswa sehingga akan muncul sesuatu 
yang baru.

Media pembelajaran yang digunakan guru berperan 
sebagai perantara untuk memberikan pengalaman belajar 
yang bermakna bagi siswa (tool-mediated learning experience). 
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Hal tersebut berfungsi untuk menjembatani atau memediasi 
dan memfasilitasi adanya kesenjangan antara muatan 
kognitif siswa dan muatan belajarnya. Bukan berarti media 
sebagai satu-satunya perantara yang dapat memberikan 
pengalaman belajar siswa, akan tetapi keberadaan atau 
kehadiran guru dalam kelas untuk siswa tingkat Sekolah 
Menengah Pertama masih sangat diperlukan. 

Hubungan siswa dengan guru ditunjukkan oleh 
adanya sikap aktif guru dalam memberikan dorongan 
kepada siswa. Seperti sikap terbuka, akrab, berkomunikasi 
dengan sopan, suka membantu, dan mendampingi 
siswa. Dengan demikian, dinamika kontribusi dukungan 
sosial yang diberikan guru dapat berkontribusi dalam 
membangun keberhasilan siswa dalam meraih prestasi. 
Bentuk dukungan relasional dan informasional 
berkontribusi secara langsung terhadap siswa. Misalnya, 
guru menyampaikan materi pelajaran dengan cara 
mendampingi siswa ketika pelajaran berlangsung dan 
selalu memberikan perasaan aman pada diri siswa dengan 
mendekat. Hal tersebut secara tidak langsung akan mampu 
membantu siswa untuk mempermudah memahami dan 
menguasai materi pelajaran. 

4. Makna Penanaman Nilai Kebebasan Interaksi 
antar Siswa sebagai Strategi dalam Membangun 
Lingkungan Kelas yang Kondusif
Penanaman nilai kebebasan merupakan wahana bagi 

terciptanya lingkungan kelas yang kondusif. Dalam rangka 
menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif, guru 
menitikberatkan pada kerja berpasangan dan kelompok. 
Dengan cara ini, kebebasan siswa untuk mengungkapkan ide 
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atau gagasannya dapat terbangun. Lingkungan belajar yang 
memberikan kebebasan dan disadari oleh semua pihak yang 
terlibat akan dapat menumbuhkan sikap dan persepsi positif 
terhadap belajar. Belajar akan dilihat sebagai suatu aktivitas 
yang menyenangkan dan menggairahkan. 

Oleh sebab itu, guru harus mampu dan dapat 
membimbing siswa dalam mengembangkan sikap 
dan persepsi positif terhadap belajar, agar mereka 
betah tinggal di kelas dan memperoleh kenikmatan 
dalam belajar. Lingkungan belajar yang memberikan 
kebebasan adalah lingkungan belajar yang memberikan 
pilihan-pilihan belajar sehingga aktivitas tersebut dapat 
membantu siswa menjadi manusia yang mandiri dan 
bertanggung jawab serta mampu memberikan kontribusi 
kepada dirinya maupun orang lain. Dan pada akhirnya, 
siswa dapat menjadi manusia bebas yang dapat hidup 
mandiri dan berdiri tegak karena kekuatan sendiri.

B. Saransaran
Dalam upaya membangun lingkungan pembelajaran 

yang kondusif diperlukan landasan yang jelas baik 
dari aspek dimensi fisik maupun psiko-sosial. Karena 
dengan memahami dimensi tersebut diharapkan 
tujuan penciptaan lingkungan belajar yang baik akan 
terwujud. Secara khusus berdasarkan makna-makna 
temuan penelitian dapat disarankan kepada pihak-pihak 
sebagaimana berikut:
1. Kepada kepala sekolah

Kepala sekolah perlu memahami konsep-konsep 
penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif 
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serta bagaimana cara mengimplementasikannya. 
Dalam rangka menciptakan lingkungan pembelajaran 
yang kondusif perlu kiranya dipertimbangkan faktor-
faktor yang terkait dan berpengaruh langsung 
seperti, kenyamanan siswa, strategi pengorganisasian 
aktivitas belajar, dukungan guru dan kebebasan siswa 
dalam mengontrol belajarnya.

2. Kepada guru 
Guru dalam rangka menata lingkungan pembelajaran 
yang kondusif harus mempertimbangkan secara 
paradigma pembelajaran yang dipahaminya. 
Sehingga lingkungan pembelajaran yang diciptakan 
benar-benar memerankan siswa sebagai subyek 
belajar. Dengan demikian rasa aman, nyaman, dan 
menyenangkan dapat dirasakan oleh siswa. Yang 
pada akhirnya siswa merasakan adanya sesuatu yang 
bermakna dalam lingkungan belajar.

3. Bagi peneliti berikutnya 
Peneliti berikutnya disarankan untuk dapat melakukan 
penelitian sebagaimana yang telah peneliti lakukan 
dengan perspektif yang berbeda. Sehingga hasilnya 
dapat memperkaya pengetahuan tentang bagaimana 
menata lingkungan pembelajaran yang kondusif yang 
selama ini masih menjadi harapan kita semua.
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Lampiran 1: Wawancara
A. Lingkunagan Fisik

Kode 1/W/I-1/SMP-Po/03-06/2015

Informan Informan Pertama

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Bagaimana pandangan ibu tentang 
penataan lingkungan fisik kelas selama ini?

Informan : Menurut saya penataan lingkungan fisik 
kelas selama ini baik- baik saja artinya 
segala sesuatu yang ada di sekitar sekolah 
atau kelas sudah baik.

Peneliti : Contohnya apa saja buk?

Informan : Ya semua perabot yang bisa kita gunakan 
dalam proses pembelajaran.

Peneliti : Perabot yang ibuk maksudkan?

Informan : Ada meja, kursi, almari buku, dll.

LAMPIRAN
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Peneliti : Apakah ibu memanfaatkan perabot 
tersebut dalam menunjang proses 
pembelajaran?

Informan : Ya jelas bapak, karena dengan 
memanfaatkan perabot tersebut dapat 
membantu saya dalam menjelaskan 
materi pembelajaran.

Peneliti : Bagaimana ibu menempatkan perabot-
perabot tersebut?

Informan : Bagi saya dalam menata atau 
menempatkan perabot-perabot tersebut 
harus memperhatikan unsur-unsur 
yang dapat memudahkan siswa dan saya 
apabila mau memanfaatkannya.

Peneliti : Yang ibu maksud dengan unsur-unsur 
dapat memudahkan itu seperti apa?

Informan : Maksud saya apabila saya dan anak-anak 
dapat memanfaatkan perabot tersebut 
dengan mudah, tanpa adanya kendala.
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Kode 2/W/I-2/SMP-Po/03-06/2015

Informan Informan Kedua

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Menurut ibu, bagaimana fenomena 
lingkungan fisik kelas selama ini?

Informan : Lingkungan yang ada di dalam kelas-kelas 
yang saya ajar selama ini sudah baik, tapi 
masih perlu terus ditingkatkan. Karena 
hal ini penting demi terciptanya proses 
pembelajaran yang efektif. Dengan 
adanya lingkungan belajar yang efektif 
akan menjadikan siswa merasa nyaman. 

Peneliti : Jelaskan seperti apa pandangan ibu 
terkait dengan menata lingkungan fisik 
kelas yang baik?

Informan : Lingkungan yang baik menurut saya 
semua perabot yang ada di dalam kelas 
itu harus ditata atau ditempatkan 
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. 
Contohnya, penempatan hasil karya 
siswa, harus diletakkan di tempat 
yang tepat. Karena jika kita mau 
memanfaatkan tidak kesulitan. Dan yang 
paling penting menjadikan siswa dapat 
aktif mencari apa yang ada dalam kelas 
dengan mudah.
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Peneliti : Bagaimana ibu menata perabot kelas 
tersebut?

Informan : Saya kalau mengatur tempat dudukj siswa 
terlebih dahulu saya sesuaikan dengan 
strategi yang mau saya gunakan. Dan 
barang-barang yang ada di dalam kelas 
harus dapat dimanfaatkan dengan mudah. 
Dengan begitu akan menimbulkan rasa 
nyaman bagi siswa. Karena kelas itu milik 
siswa, jadi siswa harus bisa menikmatinya 
apa saja yang ada dilamnya. 

Peniliti : Bagaimana kesan ibu selama menggunakan 
atau memanfaatkan perabot kelas tersebut?

Informan : Kesan sya selama ini baik-baik saja, 
karena siswa nampak antusias ketika 
mengikuti proses pembelajaran. Mereka 
sangat aktif dalam beraktivitas selama 
proses pembelajaran.

Peneliti : Tadi ibu bilang untuk menata perabot kelas 
disesuaikan dengan metode dan strategi 
yang ibu gunakan, maksudnya bagaimana?

Informan : Artinya starategi dan metode yang saya 
gunakan akan berpengaruh terhadap 
cara saya mendesain kelas. Misalnya, 
ketika kita mau menerapkan permainan 
kelas biasanya saya bikin model setengah 
lingkaran atau model U. Dengan medel 
tersebut siswa leluasa dalam beraktivitas.
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Peneliti : Adakah usaha lain yang ibu lakukan 
dalam mendesain kelas?

Informan : Ya ada … intinya apa saja yang saya 
persiapkan dalam rangka menunjang 
proses pembelajaran yang nyaman, semua 
harus bisa dimanfaatkan dengan mudah. 
Dan keadaan kelas seharusnya juga selalu 
dijaga kebersihannya biar kelihatan indah.

Kode 3/W/I-3/SMP-5 Po/04-06/2015

Informan Informan Ketiga

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Bagaimana menurut ibu tentang menata 
lingkungan fisik kelas selama ini?

Informan : Menata lingkungan kelas memang tidak 
mudah, tetapi saya selalu berusaha 
semaksimal mungkin agar siswa tertarik 
dalam mengikuti pembelajaran, dan pada 
akhirnya siswa dapat mengikuti proses 
pembelajaran dengan senang. 

Peneliti : Maksudnya tertarik, menurut ibu?

Informan : Ya … siswa merasakan adanya semangat 
dalam mengikuti pembelajaran. Karena 
inti penataan kelas kan menjadikan siswa 
dapat belajar dengan tenang. Dan memang 
sudah seharusnya kita harus pandai 
menarik perhatian siswa, karena siswalah 
yang mau belajar. 
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Peneliti : Adakah hal-hal lain yang yang ibu 
terapkan sehingga menjadikan siswa 
semangat dalam mengikuti proses 
pembelajaran?

Informan : Ada, seperti model-model penataan 
tempat duduk harus disesuiakan dengan 
kondisi siswa. Dengan begitu siswa akan 
merasakan adanya suasana yang baru 
dalam belajar.

Kode 4/W/I-4/SMP-Po/09-06/2015

Informan Informan Keempat

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Bagaimana cara ibu menata lingkungan 
fisik kelas selama ini?

Informan : dalam menata meja kursi yang selama 
ini saya lakukan sangat tergantung 
kepada karakter materi yang mau 
saya sampaikan kepada peseta didik. 
Disamping itu saya juga melihat tentang 
tujuan apa yang mau saya targetkan bagi 
peserta didik. Saya sangat menyadari 
pengaturan tempat duduk siswa memiliki 
dampak terhadap prilaku siswa dalam 
mengikuti pelajaran.
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Peneliti : Ada pertimbangan lain yang ibu lakukan?

Informan : Susunan meja kursi dalam kelas 
yang selama ini saya lakukan juga 
mempertimbangkan faktor-faktor yang 
dapat membikin peserta didik bisa belajar 
dengan nyaman. Saya juga sudah terbiasa 
menggunakan bentuk baris, tetapi 
semua itu saya lakukan juga dengan 
pertimbangan yang masak. Artinya anak-
anak yang duduk di belakangpun bisa 
menerima apa yang saya sampaikan. Saya 
juga memperlakukan mereka dengan 
perlakuan yang sama, artinya jangan 
sampai anak yang duduk di belakang 
merasa kurang diperhatikan. 

Peneliti : Masih ada yang perlu ibu sampaikan?

Informan : Saya juga memperhatikan kejelasan 
juga kemudahan bagi siswa untuk dapat 
mengakses, saling berinteraksi dan 
memberi keleluasaan untuk terjadinya 
mobilitas siswa dalam aktivitas belajar. 

Peneliti : Bagaimana strategi ibu untuk menata 
lingkungan fisik kelas selama ini?

Informan : Strategi yang saya gunakan ketika menata 
tempat duduk siswa sangat bervariasi, 
artinya saya ingin apa yang anak butuhkan 
dalam proses kegiatan pembelajaran saya 
usahakan bisa dilayani.
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Peneliti : Maksudnya?

Informan : Karena faktor psikologi anak memainkan 
peran penting dalam pengaturan tempat 
duduk, tempat duduk setengah melingkar 
mengindikasikan bahwa seluruh siswa 
memiliki status yang sama, karena 
siswalah yang mau belajar.

Peneliti : Apa yang ibu maksud status yang sama 
tersebut?

Informan : artinya semua siswa dapat mendapatkan 
akses apa saja yang ada di dalam kelas 
dengan mudah. Karena apa yang ada dalam 
kelas sebenarnya kan untuk membantu 
anak biar dapat belajar dengan maksimal.

Kode 01/W/I-1/SMP-Po/23-08/2015

Informan Informan Pertama

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Lingkungan kelas yang ideal itu seperti 
apa buk?

Informan : menurut saya, dalam menata lingkungan 
fisik kelas (tempat duduk siswa) yang 
ideal adalah menggunakan formasi U.



139Lampiran

Peneliti : Alasannya?

Informan : karena dengan model ini akan 
memudahkan siswa dalam berinteraksi 
satu sama lainnya. Disamping itu siswa 
tertantang untuk terlibat aktif dalam 
pembelajaran.

Kode 02/W/I-2/SMP-Po/23-08/2015

Informan Informan Kedua

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Tolong ceritakan kiat ibu dalam menata 
lingkungan fisik kelas?

Informan : dalam menata lingkungan kelas yang 
selama ini saya terapkan, saya selalu 
memperhatikan karakteristik siswa. 
Dalam menempatakan posisi tempat 
duduk siswa juga perlu dipertimbangkan 
sifat-sifat siswa. Contoh ada siswa yang 
pendiam, suka ramai, dan mengganggu. 

Peneliti : Model penataan bangku yang bagaimana 
yang ibu suka?

Informan : Dalam menata lingkungan fisik kelas 
(tempat duduk siswa) saya lebih suka 
dengan model setengah lingkaran 
atau model U, karena dengan model 
tersebut akan memudahkan siswa dalam 
berinteraksi satu sama lainnya.
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Kode 03/W/I-3/SMP-Po/08-08/2015

Informan Informan Ketiga

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Kalau menurut ibu apa yang menjadi 
pertimbangan dalam menata lingkungan 
kelas?

Informan : Dalam menata tempat duduk siswa saya 
pertimbangkan dulu strategi apa yang 
mau saya gunakan. Disamping itu karakter 
materi juga menjadi pertimbangan 
saya. Formasi tempat duduk di kelas 
yang saya terapkan tergantung pada 
strategi yang saya gunakan. Di samping 
itu saya juga perlu menganalisis tentang 
karakter materi yang akan saya ajarkan. 
Karena materi pelajaran yang akan saya 
sampaikan menuntut adanya kesesuaian 
strategi juga media yang akan saya 
gunakan. Dengan demikian pembelajaran 
akan punya daya tarik yang tinggi.
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Kode 04/W/I-4/SMP-Po/08-08/2015

Informan Informan Keempat

Tema Lingkungan Fisik

Peneliti : Bagaimana penataan tempat duduk yang 
ideal?

Informan : Formasi tempat duduk di kelas yang saya 
terapkan tergantung pada strategi yang 
saya gunakan. Di samping itu saya juga 
perlu menganalisis tentang karakter 
materi yang akan saya ajarkan.

B. Lingkungan Psikososial

Kode 01/W/I-1/SMP-Po/10-08/2015

Informan Informan Petama

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana pandangan ibu tentang penataan 

lingkungan psiko-sosial kelas ?

Jawaban: untuk penataan lingkungan sosial, 
dimulai dari dalam kelas yakni hubungan 
antara guru dan siswa, juga siswa antar 
siswa. Dan yang menjadi pikiran saya 
bagaimana agar anak yang pintar dapat 
mempengaruhi anak yang kurang. 
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2. Maksud ibu ?

Jawaban: ya … saya selalu berpikir bagaimana 
interaksi yang ada dalam kelas tersebut 
dapat menumbuhkan hal-hal positif. 
Misalnya saling menyayangi dan 
mengasihi satu sama lain dalam kontek 
yang positif.

3. Bagaimana strategi ibu untuk tujuan tersebut?

Jawaban: saya biasa memberikan tugas kepada siswa 
yang menekankan pada kerja kelompok. 
Dengan demikian akan tumbuh rasa saling 
membantu dalam hal positif. Sehingga nilai-
nilai sosial juga individual dapat tercapai. 
Suasana kelas yang menyenangkan dan 
tidak adanya kesenjangan antara siswa 
dan guru memang sangat penting. Apabila 
siswa merasa takut dengan guru, biasanya 
siswa juga akan takut untuk berpendapat 
sehingga membuat kelas pasif. Oleh karena 
itu, saya berusaha untuk “bergaul” dengan 
siswa di kelas. Biasanya saya akan membuat 
game dimana sayapun juga terlibat menjadi 
pesertanya, apabila melakukan kesalahan 
saya harus mendapatkan hukuman yang 
sama dengan yang lain, dan apabila 
menang mendapatkan reward yang sama 
dengan yang lain. Sebisa mungkin saya 
abadikan saat-saat kebersamaan dengan 
siswa ke dalam video dan foto.
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Kode 02/W/I-2/SMP-Po/10-08/2015

Informan Informan Kedua

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Apa yang Ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran?

Jawaban: sebelum pelajaran dimulai saya selalu 
memberikan saran atau motivasi 
kepada anak didik saya, karena saya 
ingin anak-anak benar-benar siap dalam 
menerima materi pelajaran. Dengan 
adanya motivasi yang biasa saya berikan 
sebelum memulai pelajaran anak-anak 
merasa diperhatikan dengan baik. 

2. Motivasi yang ibu berikan contohnya seperti apa?

Jawaban: contohnya banyak pak … selalu 
menggunakan waktu sebaik-baiknya, 
mengerjakan tugar-tugas yang diberikan 
oleh guru, dan yang tidak kalah penting 
adalah selalu semangat dalam belajar. 
Intinya motivasi yang saya berikan 
dapat membangkitkan semangat dalam 
mengikuti pelajaran.
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Kode 03/W/I-3/SMP-Po/11-08/2015

Informan Informan Ketiga

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Apa yang Ibu lakukan sebelum memulai pembelajaran?

Jawaban: Sebelum memulai pelajaran saya selalu 
memberikan motivasi kepada anak didik 
saya, hal ini biasa saya lakukan karena 
saya ingin anak-anak benar-benar siap 
dalam menerima materi pelajaran.

2. Motivasi yang ibu berikan contohnya seperti apa?

Jawaban: Saya juga tanamkan kepada anak-anak 
bahwa motivasi yang baik akan berdampak 
pada hasil yang baik pula. Sehingga anak-
anak benar-benar menyadari bahwa 
mereka setelah pembelajaran akan 
mendapatkan sesuatu yang berharga.

Kode 04/W/I-4/SMP-Po/11-08/2015

Informan Informan Keempat

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana respon ibu tentang membangun 

lingkungan psiko-sosial selama ini?

Jawaban: saya juga selalu memikirkan bagaiman 
agar hubungan saya dan anak-anak selalu 
dekat, baik di dalam kelas maupun di luar 
kelas. Saya ketika memulai pelajaran anak-
anak saya sapa dengan sapaan hangat. 
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2. Contohya seperti apa?

Jawaban: selamat pagi…..anak-anak pada hari ini 
kita mau mengadakan sebuah permainan, 
dengan ungkapan itu anak-anak merasa 
senag sekali. Dengan menerapkan 
permainan ini anak-anak merasakan akan 
asyiknya mengikuti pelajaran. Dengan 
cara ini jalinan kerja sama dan hubungan 
kelihatan sangat adalam rangka menjalin 
hubungan yang baik dengan mereka. 
Saya juga biasa menyambut kedatangan 
mereka dengan senyum.

Kode 05/W/I-5/SMP-Po/05-08/2015

Informan Informan Kelima

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana kiat ibu dalam membangun lingkuang 

psiko-sosial kelas?

Jawaban: Banyak hal yang bisa saya lakukan terkait 
menciptakan lingkungan psiko-sosial kelas. 
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2. Misalnya seperti apa bu?

Jawaban: Dalam kegiatan pembelajaran saya selalu 
menekankan pada siswa untuk selalu 
aktif dalam bertanya atau menanggapi 
soal yang saya berikan. Dengan cara ini 
siswa terlatih untuk mengungkapkan 
pendapatnya. Saya katakana kepada 
mereka jangan takut salah, karena 
kita masih dalam tarap belajar, jadi 
kesalahan itu biasa atau wajar. Saya juga 
memberikan kebebasan kepada siswa 
dalam berpendapat, karena dengan 
perasaan bebas siswa akan tertantang 
untuk berpendapat.

Kode 06/W/I-6/SMP-Po/05-08/2015

Informan Informan Keenam

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana tanggapan ibu tentang fenomena Psiko-

sosial kelas?

Jawaban: dalam psko-sosial emosi siswa juga perlu 
menjadi perhatian, maka pada awal 
pembelajaran saya biasa memberikan 
pertanyaan ringan sebagai pemanasan. 
Dengan demikian siswa akan siap 
menerima pelajaran. Saya tidak ingin 
siswa tidak merasakan adanya sesuatu 
yang positif dalam kelas tersebut.
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Kode 07/W/I-5/SMP-Po/21-08/2015

Informan Informan Ketujuh

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana kiat ibu dalam membangun lingkuang 

psiko-sosial kelas?

Jawaban: Saya juga tanamkan rasa kasih sayang 
sesama siswa, saling menghargai, 
menghormati apabila salah satu diantara 
mereka sedang berpendapat atau 
bertanya. Saya juga membuka diri untuk 
siap membantu anak-anak baik di dalam 
maupun luar kelas. Dalam mengajar saya 
biasanya menggunakan strategi yang 
bervariasi, tapi biasanya membentuk 
kelompok, kemudian berdiskusi dengan 
kelompok mereka terkait masalah yang 
sesuai dengan topik tertentu, dengan 
demikian siswa akan selalu dapat saling 
berinteraksi.
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Kode 08/W/I-6/SMP-Po/21-08/2015

Informan Informan Kedelapan

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana langkah ibu dalam membangun suasana 

kelas yang kondusif?

Jawaban: kalau menurut saya untuk menghidupkan 
suasana kelas yang kondusif seorang 
guru harus kreatif dalam segala hal. 
Saya selalu memberikan kebebasan 
kepada siswa dalam memilih pasangan 
atau membuat kelompok, dengan 
demikian mereka akan merasa dihargai 
hak-haknya. Karena dengan adanya 
kebebasan siswa akan mudah dalam 
menyampaikan ide atau pendapatnya. 
Dan yang harus dicatat bahwa hubungan 
antar siswa yang positif seperti; saling 
menghargai, menerima saran dan kritik, 
terbuka dan jujur dapat memunculkan 
suasana pembelajaran yang harmonis.
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Kode 01/W/I-2/SMP-Po/21-80/2015

Informan Informan Kedua

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana respon ibu tentang membangun 

lingkungan psiko-sosial selama ini ?

Jawaban: dalam membangun lingkungan psiko-
sosial kelas saya selalu berusaha agar 
hubungan saya dan anak-anak berjalan 
dengan baik. Karena bagaimanapun 
mereka itu adalah anak-anak saya. 
Jadi saya wajib bersikap positif kepada 
mereka. Sikap positif saya kepada 
anak-anak akan menjadi cambuk dalam 
belajar.

2. Maksud sikap positif yang bagaimana bu?

Jawaban: memperlakukan mereka dengan 
perlakuan yang sama, tidak ada istilah 
pilih kasih atau apa gitu. Bagaimanapun 
saya ingin mereka mendapatkan sesuatu 
yang bermanfaat dari apa yang saya 
sampaikan.



150 Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang Kondusif

Kode 03/W/I-3/SMP-Po/21-08/2015

Informan Informan Kedua

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana respon ibu tentang membangun 

lingkungan psiko-sosial selama ini ?

Jawaban: Rasa saling terbuka, respon positif 
sesama teman sangat membantu dalam 
menciptakan hubungan yang baik 
diantara mereka.

Kode 08/W/I-2/SMP-Po/21-08/2015

Informan Informan Kedua

Tema Lingkungan Psiko-Sosial
1. Bagaimana pendapatmu tentang penataan perabot 

kelas?

Jawaban: Menurut saya penataan perabot kelas 
sangat mempengaruhi aktifitas belajar 
teman-teman. Saya dan teman-teman 
merasa nyaman dengan ini. Karena 
dapat membangkitkan semangat belajar 
saya. Karena perabot kelas trsebut 
memuat sumber belajar yang efektif.
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2. Apa kamu juga terlibat dalam penataan kelas ini?

Jawaban: iya.. kami terlibat dalam penataan 
ruang tersebut, karena guru 
memberi kesempatan kami untuk 
ikut menentukan perabot mana yang 
harus dipajang tetapi tetap guru yang 
menyeleksi perabot yang sebaiknya 
dipajang.

3. Perabot kelas apa yang dianjurkan untuk dipajang di 
dalam kelas?

Jawaban: sebagian besar buku bacaan sebagai 
sumber belajar, kertas kreasi siswa yang 
memuat sumber belajar. Di samping itu, 
perabot kelas juga meliputi pajangan 
hiasan dinding yang bisa membuat 
suasana menjadi nyaman dan indah.

4. Apa kamu suka dengan adanya perabot kelas?

Jawaban: tentu saja saya suka karena suasana kelas 
menjadi indah dan menyenangkan.

 
5. Usaha apa yang kamu lakukan untuk tetap menjaga 

kebersihan semua perabot dan lingkungan kelas?

Jawaban: selalu menjaga kebersihan kelas dengan 
membuat regu kerja setiap hari. Dan 
selalu meng-update sumber belajar 
untuk dipajang sebagai perabot kelas.
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Lampiran 2: Observasi

Kode 1/O/SMP-Po/09-06/2015

Tema Lingkungan Fisik
1. Ketika peneliti melakukan observasi pembelajaran 

terlihat sekali siswa sangat antusias dalam mengikuti 
pembelajaran. Hal itu dikarenakan suasana baru yang 
dibawa oleh guru dalam pembelajaran dapat menarik 
perhatian peserta didik. Tema pembelajaran pada hari 
itu adalah membaca. Guru menggunakan strategi song, 
peserta didik sangat merasakan adanya sesuatu yang 
baru pada saat itu. Media yang digunakan guru pada 
saat itu adalah Power Point. Dalam menata lingkungan 
fisik kelas, guru selalu berusaha semaksimal mungkin 
agar kelas tetap bersih dan nyaman. 

Kode 2/O/SMP-Po/09-06/2015

Tema Lingkungan Fisik
2. Dorongan guru kepada siswa untuk menjaga 

keindahan dan kenyamanan kelas sudah menjadi 
kebiasaan. Artinya sebelum memulai pelajaran jika 
ada sesuatu yang belum pas, guru selalu mengingatkan 
kepada siswa untuk membenahinya. Guru sangat 
peduli terhadap keadaan ruangan kelasnya. Hiasan-
hiasan yang ada dalam kelas nampat teratur dan 
indah dipandang mata. Maka tidak heran kalau siswa 
dalam belajar menjadi semangat.
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Kode 4/O/SMP-Po/18-08/2015

Tema Lingkungan Fisik
Strategi yang digunakan guru dalam mengajar 
mengacu pada karakter materi yang mau disampaikan. 
Strategi yang digunakan guru dapat merangsang 
siswa aktif terlibat dalam pembelajaran. Suasana 
pembelajaran pada saat itu terlihat cukup menantang 
dan dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. 
Siswa terlibat aktif dalam bertanya maupun 
menanggapi pertanyaan-pertanyaan guru. Ketepatan 
guru dalam memvareasi strategi yang digunakan 
dapat membantu siswa dalam menyelesaikan tugas, 
baik secara pribadi maupun kelompok.

Kode 5/O/SMP-Po/21-08/2015

Tema Lingkungan Psiko-sosial
Guru mempertahankan keterlibatan dn perhatian 
para siswa, menegakkan, komunikasi, dan 
mempertahankan penanganan yang masuk akal dan 
produktif bagi semua siswa apakah bekerja bersama 
guru, dalam kelompok atau secara mandiri.

Kode 6/O/SMP-Po/21-08/2015

Tema Lingkungan Psiko-sosial
Guru menggunakan jam kelas secara efektif, dan 
mengerjakan rutinitas harian paling efektif. Transisi 
dan rutinitas untuk menangani materi dan memasok 
tidak sama dengan siswa mengkonsumsi tanggung 
jawab untuk operasional yang efektif.
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Kode 10/O/SMP-Po/29-08/2015

Tema Lingkungan Psiko-sosial
Guru mengatur pekerjaan dengan arahan yang jelas 
dan mantap. Sistem-sistem untuk membentuk tugas-
tugas non-instruksional ditegakkan dengan baik, 
dengan para siswa mengandaikan tanggung jawab 
yang dapat diterima untuk operasi.


