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Pengantar 

 
Selama ini telah banyak buku dalam bidang 

teknologi pendidikan atau pembelajaran yang 

dipublikasikan. Kajian-kajian penelitian, khususnya di 

Indonesia, kebanyakan lebih menekankan pada 

penggunaan pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, 

kita rasakan adanya kekurangan terutama yang 

berkenaan dengan kajian penelitian kualitatif.   

Kehadiran buku ini, didasari oleh karena tidak 

banyak buku di bidang teknologi pembelajaran yang 

membahas tentang hasil dari penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif.  Buku ini mencoba 

memberikan pemaparan berkaitan dengan penelitian 

kualitatif, yaitu studi fenomenologi yang membahas 

tentang fenomena yang terjadi di tempat tertentu dan 

kemudian ditarik simpulannya menjadi sebuah landasan 

teori baru. 

Buku ini mengambil kasus studi fenomenologi di 

area Ponorogo, Jawa Timur, khususnya di beberapa 

sekolah menengah dan membahas khusus tentang 

pencarian makna dari penataan lingkungan kelas 

pembelajaran yang terjadi di beberapa sekolah 

menengah. Hasil yang diperoleh selayaknya sangat 

bermanfaat bagi para guru, tidak hanya di lingkungan 



  
 

2 

sekolah menengah, tapi juga di lingkungan sekolah 

dasar.  

Selain membahas tentang hasil penelitian 

fenomenologi dari iklim kelas, buku ini juga disertai 

kajian teori dari teknologi pembelajaran yang relevan 

dan mendalam. Itulah sebabnya, penulis buku ini 

memandang layak untuk menghadirkan karya ini, yang 

menurut penulis bisa dijadikan salah satu bahan 

referensi pengajaran sekaligus sebagai bahan referensi 

untuk penelitian lanjutan para mahasiswa, baik 

mahasiswa strata satu ataupun pascasarjana di lingkup 

kependidikan.  

Penulis buku ini merupakan alumni program 

doktor Teknologi Pembelajaran dari Universitas Negeri 

Malang, selama bergulat dalam bidang Teknologi 

Pembelajaran dengan segala pengalamannya sangat 

berharap   buku ini dapat menambah wawasan akademik 

bagi para pembaca. Begitu pula dengan referensi 

akademik yang digunakan, sangat beragam dan 

memiliki derajat akademik yang mumpuni. Semoga 

buku ini dapat bermanfaat bagi khalayak akademik dan 

juga khalayak kependidikan secara umum. 

 

Prof. Dr. Punaji Setyosari, M.Pd 
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Pendahuluan 

 

Keberhasilan pembelajaran tidak dapat 

dipisahkan dari keseriusan usaha dan semangat guru 

dalam menata lingkungan kelasnya. Good dan Brophy 

(1991) mensinyalir bahwa kegagalan guru dalam 

mengembangkan potensi dirinya dalam pembelajaran 

bukanlah karena mereka tidak menguasai mata 

pelajaran, melainkan mereka itu 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. 

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 psikomotor. 

Dengan demikian, pembelajaran menjadi bermakna. 

Lebih lanjut, Degeng (1998) mengatakan bahwa guru 

harus dapat dan mampu “mengorkestrasi” kelas bagi 

terselenggaranya proses pembelajaran yang berpusat 

pada siswa. Dengan demikian, mereka mampu 

mengonstruksi pengetahuan dan pengalaman belajar 

dengan lingkungannya (Setyosari, 2009). 
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Kelas sebagai segmen sosial dari kehidupan 

sekolah secara keseluruhan. Karena itu, gairah proses 

belajar dan semangat pencapaian prestasi belajar yang 

tinggi, amat tergantung pada pembiasaan sehari-hari 

atas kehidupan yang terjadi di antara guru dan para 

siswa di dalam kelas. Sebab itu, guru harus mampu 

menata lingkungan sebagai sumber belajar sehingga 

terjadi proses belajar pada diri siswa. Ukuran 

keberhasilan pembelajaran, yaitu proses terjadinya 

interaksi antara pebelajar dengan pembelajar. Hal ini 

berarti pembelajaran tidak hanya berfokus pada 

pembelajar yang menyampaikan informasi (Dwiyogo, 

2008). 

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 psikomotor. 

Berpijak dari hasil kajian kontekstual, sebuah 

fenomena psikologi kelas pembelajaran dicirikan oleh 

sikap-sikap dan perilaku guru yang ramah dan murah 

senyum terhadap siswanya. Ada kecenderungan guru 
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dalam menerapkan pola-pola penataan kelas dengan 

pembelajaran secara bebas. Misalnya, guru memberikan 

kebebasan dalam mengungkapkan pendapat. Hal seperti 

itu memang sudah sepantasnya dilakukan oleh guru. 

 Awal pembelajaran merupakan fase seorang 

guru yang senantiasa dituntut untuk melakukan pola-

pola pengondisian siswa dengan model-model yang 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. Fenomena 

psikologis lain yang terjadi dalam pembelajaran, yaitu 

adanya kecenderungan guru dalam memberikan tugas-

tugas kepada siswa. Pemberian tugas seperti itu, 

umumnya telah menjadi rutinitas di kelas, baik yang 

diberikan secara individu maupun kelompok. Akibatnya, 

siswa mengalami kejenuhan. 

Berdasarkan hasil kajian konstektual kelas, Farisi 

(2006) 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 dilematik. 

Menurut Savage (1996), agar pembelajaran 

kondusif, seorang guru harus memiliki pengetahuan 

tentang siswa, ekspektasi pengalaman siswa 
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sebelumnya, mengembangkannya secara optimal 

selama proses pembelajaran. Penciptaan kondisi dan 

kesiapan diri siswa untuk belajar, bertujuan agar bahan 

dan tugas-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.  

Awal pembelajaran merupakan fase 

seorang guru yang senantiasa dituntut 

untuk melakukan pola-pola pengondisian 

siswa dengan model-model yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Creech 

(2014), dari pengalaman mengajar yang dilakukan, 

faktor-faktor kondisi internal maupun eksternal guru 

maupun siswa dapat memberikan kontribusi yang 

berharga dalam membangun lingkungan pembelajaran 

yang kondusif. Dia mengungkapkan terkait isu-isu 

lingkungan belajar, terutama dalam aspek mengontrol 

iklim belajar. Pemberian dorongan dan pujian kepada 

siswa yang diberikan guru benar-benar dapat 
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merangsang suasana pembelajaran yang 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 untuk terus belajar (Dwiyogo, 

2008). Oleh karena itu, penataan atau pengorganisasian 

kelas merupakan hal utama dalam menunjang 

terciptanya lingkungan belajar yang kondusif.  

Semua sumber belajar dirancang agar 

dapat mendorong prakarsa dan proses 

belajar menjadi lebih efektif, efisien, 

dan menarik agar pebelajar tetap betah 

untuk terus belajar 

 

 

 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, 

sebagaimana dikatakan oleh Good dan Brophy (1991) 
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bahwa guru harus memiliki dua pengetahuan yang patut 

dipahami agar pembelajarannya efisien dan efektif, 

yaitu: (1) subject matter knowledge dan (2) action-

system knowledge. Subject matter knowledge mencakup 

informasi spesifik yang dibutuhkan untuk menyajikan isi 

pelajaran. Selanjutnya, action-system knowledge 

menyangkut pengetahuan siapa dan bagaimana anak 

belajar dan berkembang, bagaimana kelas dikelola, 

bagaimana informasi/konsep diterangkan, dan 

bagaimana tugas-tugas secara efektif diberikan kepada 

siswa.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan 

peneliti pada bulan November 2012 di tiga Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) yang ada di Ponorogo dapat 

digambarkan bahwa kondisi dan kehidupan lingkungan 

kelas menyenangkan. Penampilan fisik begitu nyaman 

dan kondisi siswa tampak kondusif seperti kondisi 

pembelajaran yang diinginkan. Guru-gurunya pun 

sebagian besar sudah menerapkan pembelajaran 

berbasis active learning.  

 

 

Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan 

metode dan strategi pembelajaran yang bervariasi. 

Tampak sekali hubungan di antara mereka sangat akrab 



 Pendahuluan 
 

9 

selama proses pembelajaran. Mereka sangat 

memedulikan kondisi lingkungan kelasnya, apakah 

kelasnya itu menyenangkan atau tidak.  

Sangat terasa, konsep yang mendasari 

terwujudnya interaksi di dalam kelas. Manipulative 

learning materials sudah menjadi kepedulian guru dalam 

mengusahakan terciptanya lingkungan belajar yang 

kondusif. Pengetahuan psikologis para guru sudah 

terlihat dalam hubungan implementasi kurikulum dan 

penciptaan lingkungan pembelajaran. Selain itu, 

dukungan dari berbagai pihak yang ada dalam lembaga 

tersebut sudah tertata dengan baik. Akhirnya, kelas-

kelas tersebut menjadi sangat menarik dan bahkan 

menjadi harapan siswa untuk selalu tinggal di dalamnya.  

Proses pembelajaran ditujukan bukan 

untuk mengejar nilai semata, melainkan 

untuk bisa memanfaatkan ilmunya dalam 

kehidupan sehari-hari.  

 

 

Penataan lingkungan kelas pembelajaran lebih 

menunjuk pada ruh atau spirit selama proses 

pembelajaran, metode-metode yang diterapkan dalam 

proses pembelajaran ditekankan pada kreativitas 
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individu dan kelompok sehingga mereka dapat 

menemukan ide-ide baru. Guru hanya berperan sebagai 

fasilitator untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

maksimal. 

Proses pembelajaran ditujukan bukan untuk 

mengejar nilai semata, melainkan untuk bisa 

memanfaatkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Di 

samping itu, proses pembelajaran ditujukan untuk 

menjadikan siswa memiliki logika berpikir yang baik 

sehingga hal itu dapat digunakan untuk menyelesaikan 

berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

Siswa juga memperoleh pengetahuan dan 

penerapannya, baik dalam kehidupan pribadinya 

maupun bermasyarakat. Dengan demikian, sumber daya 

manusia yang dihasilkan bukanlah orang yang hanya 

mampu dalam berteori tetapi juga mampu 

mengaplikasikannya. 

Pembelajaran mengandung serangkaian 

aktivitas guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik. 

Lingkungan pembelajaran yang memperhatikan 

keberagaman siswa dalam berpikir akan menumbuhkan 

kesadaran pada diri siswa bahwa learning is fun. Kelas 

menjadi identik dengan ajang persaingan berpikir yang 
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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. 

Dalam rangka penciptaan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif, guru selalu menggunakan 

media dalam penyajian materi pembelajaran. 

Keterlibatan siswa selama proses pembelajaran terlihat 

kondusif. Karena itu, hubungan timbal balik yang baik 

antara guru dan siswa itulah yang akan berpengaruh 

terhadap prestasi siswa dalam sebuah pembelajaran. 

Iklim pembelajaran yang baik ditimbulkan adanya 

hubungan antar warga sekolah yang harmonis. Iklim 

pembelajaran yang baik di dalam kelas itulah yang dapat 

membawa pengaruh baik terhadap hasil pembelajaran di 

sekolah. 

Dengan demikian, pembelajaran merupakan inti 

proses pendidikan secara keseluruhan. Pembelajaran 

mengandung serangkaian aktivitas guru dan siswa atas 

dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. 
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Hubungan timbal balik antar warga sekolah yang baik 

akan menimbulkan iklim pembelajaran yang kondusif. 

Penataan lingkungan kelas yang baik, dapat mendukung 

terwujudnya lingkungan belajar atau kelas yang efektif.  

Penataan lingkungan kelas pembelajaran yang 

efektif adalah lingkungan kelas yang dapat 

menumbuhkembangkan gairah belajar siswa. Adapun 

ciri-ciri lingkungan kelas pembelajaran yang efektif 

sebagaimana dikemukakan oleh Cooper (1995), yaitu 

(1) suasana kelas yang tertib; (2) kebebasan belajar 

siswa yang maksimal; (3) berkembangnya tingkah laku 

anak sesuai dengan tingkah laku yang diinginkan; (4) 

iklim sosio-emosional kelas yang positif; dan (5) 

organisasi kelas yang efektif. Sebaliknya, kelas yang 

tidak efektif dapat menghambat kelangsungan dan 

keberhasilan kegiatan pembelajaran. 

Kelas tidak sekadar ruang fisikal bagi guru dan 

siswa untuk melakukan interaksi, komunikasi, atau 

transaksi pendidikan tetapi kelas juga sebuah ruang 

psikologis dan ruang sosiokultural yang 

mengintegrasikan berbagai komponen penting antara 

satu dan yang lain saling berkaitan. Proses pembelajaran 

yang terjadi di sebuah ruang kelas, sama halnya dengan 

ruang-ruang lain di luar kelas. Di dalamnya, terjadi 

berbagai bentuk dan kualitas relasi-relasi sosiokultural-
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psikologikal dari berbagai jenis dan karakter dalam 

rangka mencapai tujuan yang diinginkan.  

Karena itu, pola penataan kelas sebagai 

lingkungan fisik maupun psikososial merupakan dimensi 

struktural lain yang sangat penting dalam melakukan 

rekonstruksi dasar-dasar pemikiran tentang pola 

penataan iklim pembelajaran di SMP yang tidak bisa 

diabaikan. Upaya guru dalam mendidik siswa menguasai 

berbagai kompetensi dan materi pembelajaran di SMP, 

tidak bisa dilepaskan dari arti penting faktor lingkungan 

atau konteks pembentukan kompetensi dan pemahaman 

serta pemaknaan terhadap konteksnya. Konteks 

tersebut adalah kelas sebagai ruang psikologis dan 

sosial.  

pola penataan kelas sebagai lingkungan 

fisik maupun psikososial merupakan 

dimensi struktural lain yang sangat 

penting dalam melakukan rekonstruksi 

dasar-dasar pemikiran 

Dalam hal ini, kelas pembelajaran berfungsi 

sebagai konteks psikologis, dan konteks sosiokultural 

bagi setiap siswa untuk menciptakan makna-makna 

personal dan sosiokultural (Shaver, 1991; Bell, 1993). 

Dalam terminologi Gagne (1985), hal ini diartikan 
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sebagai penciptaan lingkungan/kondisi psikologis dan 

sosiokultural yang dapat memicu (stimulus situation) 

yang memungkinkan siswa melakukan interaksi. Dengan 

kata lain, hakikat penciptaan lingkungan kelas 

pembelajaran di SMP tersebut, secara psikologis menarik 

menyenangkan, dan membetahkan. Secara sosiokultural 

tercipta suasana yang interaktif, komunikatif, dan 

menantang bagi siswa.  

Di sisi lain, lingkungan belajar kurang mendapat 

perhatian. Padahal, lingkungan belajar yang 

terorganisasi melalui perencanaan pengelolaan kelas 

yang cermat dapat mendorong perilaku belajar siswa di 

kelas yang penuh perhatian, responsif, dan terkontrol. 

Interaksi sosial dan personal berjalan positif dan disiplin 

diri sendiri dapat berkembang dengan baik. Dengan 

demikian, penciptaan tingkatan kelas yang kondusif 

dapat menjadikan proses pembelajaran lebih efektif dan 

efisien. 

 

Secara eksplisit dapat dijelaskan bahwa faktor-

faktor yang memengaruhi keberhasilan proses 

pembelajaran di kelas antara lain kompetensi guru, 

metode pembelajaran yang dipakai, kurikulum, sarana 

dan prasarana serta lingkungan pembelajaran, baik 

lingkungan fisik, psikososial maupun budaya. Penataan 
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lingkungan kelas yang nyaman sangat dibutuhkan oleh 

guru dan siswa agar mereka mampu melakukan kontrol 

terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. 

Lingkungan belajar yang 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 pembelajaran 

sehingga dapat memunculkan kegiatan yang kreatif-

produktif (Degeng, 2005). 

Vygotsky (2003) menekankan pentingnya 

memanfaatkan lingkungan dalam pembelajaran. 

Lingkungan sekitar siswa meliputi orang-orang, 

kebudayaan dan termasuk pengalaman dalam 

lingkungan tersebut. Orang lain merupakan bagian dari 

lingkungan, pemerolehan pengetahuan siswa bermula 

dari lingkup sosial, antar orang, kemudian pada lingkup 

individu sebagai peristiwa internalisasi. 

Vygotsky (2003) juga menekankan pentingnya 

hubungan antar individu dan lingkungan sosial dalam 

rangka pembentukan pengetahuan seseorang.  

Dikatakan bahwa interaksi sosial antar individu tersebut 

dengan orang lain merupakan faktor terpenting yang 

dapat memicu perkembangan kognitif seseorang. 

Artinya, bahwa proses belajar akan terjadi secara efisien 
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dan efektif apabila siswa belajar secara kooperatif 

dengan siswa lain dalam suasana dan lingkungan yang 

mendukung (supportive). Karena itu, keberadaan 

seorang pembimbing yang lebih mampu, baik guru atau 

orang dewasa sangat diperlukan. 

Upaya untuk mendidik siswa menguasai berbagai 

kompetensi sebagaimana menjadi orientasi dalam 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, tidak bisa 

dilepaskan dari arti penting faktor lingkungan sebagai 

konteks pembentukan pemahaman dan pemaknaannya. 

Dalam hal ini, konteks tersebut adalah sekolah dan kelas 

sebagai ruang psikologis dan sosiokultural.  

belajar adalah proses pemaknaan 

informasi baru dengan jalan 

mengaitkannya dengan struktur 

informasi yang telah dimiliki. 

Akan tetapi, sejauh yang bisa dicermati dari 

berbagai hasil penelitian, persoalan tersebut masih 

sangat krusial dalam praktik pendidikan di sekolah dasar 

maupun menengah. Dalam praktiknya, guru masih 

sering mendominasi kelas. Berangkat dari kondisi 

tersebut, muncullah persoalan-persoalan seperti 

semangat dan motivasi belajar menjadi rendah dan 

prestasi belajarnya juga rendah.  
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Menurut Degeng (1998), belajar adalah proses 

pemaknaan informasi baru dengan jalan mengaitkannya 

dengan struktur informasi yang telah dimiliki. Belajar 

terjadi lebih banyak ditentukan karena adanya karsa 

individu. Penataan kondisi bukan sebagai penyebab 

terjadinya belajar melainkan untuk memudahkan dalam 

belajar. Keaktifan “si pebelajar” menjadi unsur penting 

dalam menentukan kesuksesan belajar.  

Dalam analisisnya terhadap rendahnya mutu 

pembelajaran, Degeng (1998) mengatakan bahwa 

faktor kurangnya memperhatikan kebebasan kepada 

siswa juga harus diperhatikan. Kebebasan menjadi unsur 

yang sangat penting dalam lingkungan belajar. 

Kebebasan dipandang sebagai penentu keberhasilan 

belajar. Siswa adalah subjek yang harus mampu 

menggunakan kebebasan dalam melakukan pengaturan 

diri dalam belajar. 

Berkaitan dengan lingkungan kelas, permasalahan 

yang timbul adalah bahwa lingkungan kelas belum 

dikembangkan dan pada umumnya guru dan kepala 

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 .  
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Mengingat pentingnya iklim (lingkungan) kelas 

pembelajaran penelitian yang dilakukan oleh Les Gallay 

& Suet-Ling Pong (2004), dengan judul School Climate 

and Student’s Intervention Strategies. Dian 

menyimpulkan bahwa iklim kelas dapat memengaruhi 

pencapaian prestasi akademik dan non akademik. Di 

samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Juniman 

Silalahi (2008) menunjukkan bahwa iklim (lingkungan) 

kelas juga berpengaruh terhadap motivasi belajar. 

Meskipun kedua penelitian tersebut berbeda, keduanya 

memiliki aspek yang sama, yaitu dalam hal situasi, 

suasana atau kondisi lingkungan, baik sekolah maupun 

kelas dalam kaitannya dengan pencapaian target 

akademik maupun non akademik.  

Dalam penelitiannya, Juniman Silalahi (2008) 

menyatakan bahwa iklim kelas merupakan kualitas 

lingkungan kelas yang terus-menerus dialami oleh guru 

yang memengaruhi tingkah laku siswa dalam 

menciptakan proses pembelajaran yang kondusif. Iklim 

kelas ditandai dengan munculnya; (1) sikap saling 

terbuka, (2) terjalinnya hubungan antarpribadi yang 

akrab, (3) sikap saling menghargai satu dengan yang 

lain, (4) menghormati satu sama lain, dan (5) 

mendahulukan kepentingan bersama.  
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Sementara (Fraser and Fisher, 1986; Fraser, 

Seddon and Eagleson, 1982; Fraser and Walberg, 1991) 

menyatakan bahwa iklim kelas diyakini berkorelasi dengan 

prestasi belajar siswa dan proses perbaikannya dilakukan 

di tingkat sekolah. Oleh karena itu, memulai studi tentang 

iklim kelas dalam rangka untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran di sekolah menjadi sangat penting dan 

dibutuhkan.  

Berdasarkan pemahaman tersebut, peningkatan 

kualitas pembelajaran dapat dimulai dengan 

memperbaiki iklim kelasnya. Untuk itu, telah terbuka 

kesempatan bagi guru dan kepala sekolah untuk 

mengkreasi lebih intensif dalam sistem yang lebih 

demokratis. Karena penelitian-penelitian tentang 

pembelajaran, masih terbatas pada kajian tentang 

metode, hasilnya pun menjadi sangat terbatas. 

Jangkauan penelitiannya pun belum sampai pada upaya 

merumuskan dan mengembangkan dasar-dasar 

pemikiran atau teoretis tentang pembelajaran dari suatu 

perspektif teoretis yang integratif, melihat pembelajaran 

sebagai integrasi antara dimensi psikologis, sosial dan 

kultural.  

Dengan demikian, penelitian ini merupakan hal 

yang menarik untuk dikaji secara empiris tentang 

fenomena pengalaman guru dalam membangun 
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penataan 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 di Ponorogo.  

Peningkatan kualitas pembelajaran dapat 

dimulai dengan memperbaiki iklim 

kelasnya 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipertegas 

permasalahan ini dengan berpijak pada definisi teknologi 

pendidikan menurut AECT 2008 merupakan studi dan 

praktik etis dalam upaya memfasilitasi pembelajaran 

untuk meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, 

menggunakan dan memanfaatkan, serta mengelola 

proses dan sumber-sumber teknologi. Dengan demikian, 

apa yang menjadi tujuan penciptaan lingkungan kelas 

pembelajaran yang kondusif benar-benar dapat 

terwujud. 

Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi 

pelengkap atau alternatif lain dalam memahami makna-

makna yang terkait dengan mengorganisasi lingkungan 

kelas pembelajaran yang kondusif. Hingga saat ini, 

masih menjadi permasalahan penting tentang 
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bagaimana mengorganisasi lingkungan kelas, baik dari 

dimensi fisik dan psikososial. 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

secara teoretis dan praktis. Secara teoretis, kajian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan aspek-aspek substansi, khususnya 

berkaitan dengan pola penataan lingkungan kelas 

pembelajaran, baik dari dimensi lingkungan fisik 

maupun psikososial yang ideal di Sekolah Menengah 

Pertama. 

 Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan 

peningkatan kualitas praktik pembelajaran di Sekolah 

Menengah Pertama, mengenai penataan lingkungan 

pembelajaran, baik dari dimensi lingkungan fisik 

maupun psikososial. Dengan demikian, akan terwujud 

desain lingkungan kelas pembelajaran yang benar-benar 

mempertimbangkan dimensi-dimensi tersebut sehingga 

akan dapat dipahami bagaimana menciptakan 

lingkungan kelas pembelajaran yang kondusif. 
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Pengertian Lingkungan Belajar 

 

Lingkungan belajar memberikan pengaruh 

kepada proses dan hasil perilaku siswa, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Penataan lingkungan 

belajar bagi siswa hendaknya mendapatkan prioritas 

utama. Lingkungan belajar merupakan faktor penentu 

keberhasilan dalam membangun kemampuan perilaku 

siswa. Dengan demikian, pengertian secara sederhana 

dapat dirumuskan bahwa belajar adalah suatu tempat 

atau suasana (keadaan) yang memengaruhi proses 

perubahan tingkah laku manusia. Tentu, manusia 

tersebut adalah siswa sebagai subjek yang diteliti di 

lingkungan tersebut.  

Heimstra (1991:8) menawarkan definisi 

lingkungan belajar sebagai berikut, 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. 

Dari cuplikan 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. 
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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 kelas tiada lain 

melakukan aktivitas pengelolaan kelas (classroom 

management). 

Lingkungan belajar merupakan faktor 

penentu keberhasilan dalam membangun 

kemampuan perilaku siswa. 

Salah satu faktor lingkungan yang memengaruhi 

adalah lingkungan kelas. Lingkungan kelas adalah 

lingkungan yang dekat dan dapat berpengaruh langsung 

pada individu. Sejauh ini, peran lingkungan kelas masih 

kurang diteliti pada tahun 2013 di Indonesia. Penelitian 

sebelumnya mengenai lingkungan kelas lebih difokuskan 

pada hubungan antara lingkungan kelas dengan motivasi 

belajar dan kreativitas belajar (Sagala, 2008).  

Lingkungan kelas adalah atmosfer, suasana, atau 

iklim yang terdapat dalam kelas selama proses 

pembelajaran berlangsung.. Suasana ini merupakan 

hasil interaksi antara guru dan siswa, serta interaksi 

antar siswa. Baek & Choi, (2002) menambahkan bahwa 
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lingkungan kelas seperti halnya kepribadian pada 

manusia, dapat memiliki kualitas yang berbeda. 

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, dan sikap terhadap subjek 

yang tengah dipelajari (Cheng, 1994). Selama proses 

belajar mengajar, berbagai hal yang terjadi dalam 

lingkungan kelas, seperti perlakuan guru terhadap siswa 

atau hubungan antar siswa dapat menimbulkan 

perasaan atau pemikiran tertentu di benak siswa. 

Perasaan dan kurangnya pemikiran ini, positif maupun 

negatif, ketika terjadi berkali-kali, kemudian 

diasosiasikan dengan mata pelajaran itu sendiri. Melalui 

proses asosiasi tersebut, sikap terhadap suatu mata 

pelajaran dapat dibentuk. 
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 Penataan lingkungan kelas adalah istilah yang 

digunakan oleh guru untuk mendeskripsikan proses yang 

memastikan bahwa pembelajaran di kelas berjalan 

lancar meskipun terkadang terdapat perilaku siswa yang 

menyimpang. Istilah ini juga mengimplikasikan 

pencegahan terhadap perilaku yang menyimpang 

tersebut.  

Lingkungan kelas adalah istilah yang akan 

digunakan 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, organisasi, 

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 yang menyimpang siswa.  
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Penataan lingkungan kelas adalah istilah 

yang digunakan oleh guru untuk 

mendeskripsikan proses yang memastikan 

bahwa pembelajaran di kelas berjalan 

lancar 

Banyak guru menetapkan aturan-aturan dan 

prosedur-prosedur pada awal tahun pelajaran. Mereka 

juga mencoba untuk konsisten dalam melaksanakan 

aturan-aturan dan prosedur-prosedur tersebut. Banyak 

kehendak yang diusulkan guru tentang konsekuensi-

konsekuensi positif ketika peraturan diikuti dan 

konsekuensi-konsekuensi negatif ketika peraturan 

dirusak. Ada beberapa perspektif yang lebih baru pada 

pengelolaan kelas mencoba untuk menganalisis secara 

keseluruhan. Satu contoh adalah penegasan mengajar 

yang mencoba untuk membimbing siswa menuju sukses 

dengan membantu mereka melihat bagaimana usaha 

mereka di dalam kelas. Hal ini mengandalkan pada 

penciptaan sebuah lingkungan. Dalam hal ini, siswa akan 

berhasil seperti apa yang mereka usahakan.  

Menurut para pakar pendidikan, sekolah dan 

lingkungan kelas bertujuan membangun dan mendorong 

pengendalian diri siswa melalui sebuah proses 

mempromosikan perilaku dan prestasi siswa yang 

positif. Prestasi akademik, kemanjuran guru, perilaku 
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guru dan siswa secara langsung dihubungkan dengan 

konsep sekolah dan lingkungan.  

Pengelolaan kelas fokus pada perilaku, tetapi hal 

ini dapat juga didefinisikan secara lebih luas seperti 

melibatkan rencana, organisasi dan kontrol siswa 

Dengan demikian, proses pembelajaran dalam 

lingkungan kelas tersebut dapat menegakkan dan 

menciptakan sebuah pengalaman pembelajaran yang 

bermakna. 

Lingkungan kelas pembelajaran tidak hanya 

menyediakan sebuah konteks untuk pembelajaran. 

Lingkungan kelas pembelajaran juga tidak hanya 

memasukkan ruang jasmani, perabot-perabot, sumber 

dan materi 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 sering tidak terlalu diperhatikan hakikat yang 

sebenarnya dari pengelolaan kelas tersebut. Banyak 

pakar pendidikan telah memberikan batasan atau 

pengertian pengelolaan kelas. Keberagaman pengertian 

dan batasan dari pengelolaan kelas menunjukkan 

kompleksnya permasalahan dan aktivitas yang tercakup 
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di dalamnya sehingga perlu adanya pemahaman yang 

memadai. 

Darling-Hammond (2005:330–332) memaparkan 

pengertian pengelolaan kelas sebagai suatu aksi yang 

dilakukan guru dalam menciptakan dan memelihara 

lingkungan belajar agar tetap kondusif bagi siswa dan 

guru untuk mencapai tujuan instruksional. Untuk dapat 

menciptakan dan memelihara lingkungan belajar seperti 

itu, guru harus mempunyai beragam pengetahuan dan 

keterampilan yang memungkinkannya secara efektif 

membuat struktur lingkungan belajar yang kondusif, 

merancang prosedur dan aturan-aturan pembelajaran, 

mengembangkan hubungan baik dengan siswa dan 

meningkatkan perhatian pada aktivitas akademik yang 

dikelolanya.  

Hal senada juga dikemukakan oleh Brophy 

(1991:1-8) dalam Educating Teachers about Managing 

Classroom and Students yang dimuat dalam Teaching 

and Teacher Education: An International Journal of 

Research and Studies. Brophy berpendapat, Classroom 

management has been broadly defined as actions taken 

to create and maintain a learning environment that 

supports instructional goals. 
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 Di sisi lain, Weinstein (1999) berpendapat bahwa 

telah terjadi pergeseran paradigma dalam konteks 

pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang dahulu lebih 

difokuskan pada konsep intervention yang 

menempatkan guru sebagai sosok yang otoriter dan 

pemberi hukuman kepada siswa yang menyimpang 

perilakunya dalam kelas, bergeser kepada konsep 

prevention, yaitu guru sebagai pengembang komunitas 

kelas untuk melaksanakan rutinitas akademik melalui 

serangkaian kegiatan yang membangun (constructive 

work). Paradigma terkini tersebut menempatkan guru 

sebagai leadership qualities and effective teaching and 

motivational skill. 

pengelolaan kelas tidak hanya sebatas 

pada aktivitas guru dalam 

mempersiapkan dan membuat setting 

kelas untuk belajar dan memberikan 

pujian atau hukuman atas respon positif 

dan negatif siswa. 

Dalam usaha mencapai posisi tersebut, seorang 

guru menurut Jones (2000) hendaknya memiliki 

keterampilan-keterampilan sebagai berikut: (1) mampu 

mengembangkan pemahaman yang utuh mengenai 

kondisi personal atau psikologikal dan kebutuhan siswa; 
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(2) mengembangkan hubungan positif antara guru-

siswa, siswa-siswa yang akan membantu tercapainya 

kebutuhan psikologis dasar siswa dan terbangunnya 

komunitas yang efektif di dalam kelas; (3) menerapkan 

metode instruksional yang memfasilitasi pembelajaran 

secara optimal dengan tetap mencermati kebutuhan 

akademik individual maupun kelompok siswa; (4) 

mengembangkan sistem pengelolaan organisasional dan 

kelompok dengan memaksimalkan berbagai aktivitas 

belajar dan perilaku siswa; (5) menanggapi secara 

efektif setiap ketidaknyamanan situasi belajar dan 

perilaku tidak wajar dari siswa dengan mengembangkan 

sistem konseling yang melibatkan siswa untuk 

merefleksikan dan memperbaiki perilaku yang tidak 

mendukung pencapaian tujuan pembelajaran.  

Dari beberapa pendapat tersebut Silvestri (2001) 

menyarikan bahwa pengelolaan kelas tidak hanya 

sebatas pada aktivitas guru dalam mempersiapkan dan 

membuat setting kelas untuk belajar dan memberikan 

pujian atau hukuman atas respon positif dan negatif 

siswa. Akan tetapi, lebih dari hal-hal tersebut, 

pengelolaan kelas merupakan aktivitas integratif yang 

meliputi (1) pengembangan hubungan belajar; (2) 

perwujudan dan penataan struktur komunitas kelas yang 

saling menghargai satu dengan yang lainnya; (3) 
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pengorganisasian aktivitas belajar yang produktif dalam 

kurikulum yang bermakna; (4) pengembangan moral, 

(5) pembuatan keputusan mengenai waktu dan aspek-

aspek praktis instruksional, (6) peningkatan motivasi 

guru; dan (7) peningkatan keterlibatan orang tua dalam 

proses pendidikan. 

penataan kelas merupakan upaya 

menciptakan kebebasan bagi siswa. 

Pandangan ini dibangun atas asumsi 

bahwa siswa memiliki potensi yang harus 

dikembangkan dan dibangun oleh guru 

dalam proses pembelajaran. 

Konsep modern lingkungan belajar memandang 

lingkungan kelas sebagai proses penataan segala 

sumber daya kelas bagi terciptanya proses pembelajaran 

yang efektif dan efisien. Sumber daya itu 

diorganisasikan 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 
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yang dimilikinya dalam rangka menjalankan tugas-tugas 

pembelajaran.  

Menurut Sudarwan Danim (2002:168), ada 

beberapa pandangan tentang pentingnya penataan kelas 

sebagai upaya mencapai pembelajaran efektif. Pertama, 

lingkungan kelas dipandang sebagai proses untuk 

mengendalikan atau mengontrol perilaku siswa di dalam 

kelas. Pandangan ini masih berpijak pada pentingnya 

pengelolaan kelas sebagai upaya otoritatif. Dengan 

demikian, hal itu akan menjadikan disiplin siswa di dalam 

kelas sebagai ukuran keberhasilan dalam manajemen 

kelas.  

Kedua, penataan kelas merupakan upaya 

menciptakan kebebasan bagi siswa. Pandangan ini 

dibangun atas asumsi bahwa siswa memiliki potensi 

yang harus dikembangkan dan dibangun oleh guru 

dalam proses pembelajaran. Inisiatif guru untuk 

menciptakan kebebasan dalam pelaksanaan pengelolaan 

kelas sejalan dengan kaidah dasar proses kemanusiaan 

dan pemanusiaan bahwa dalam diri manusia terdapat 

naluri alami untuk tidak berada dalam ikatan hidup yang 

ketat.  
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Meskipun demikian, pada tingkat yang berlebihan 

kebebasan ini menjelma sebagai perilaku guru yang 

permisif yang diartikan sebagai serba boleh. Bagi siswa 

yang sudah dewasa dalam arti berani berbuat dan berani 

bertanggung jawab, perilaku bebas itu bisa saja akan 

diberikan. Sebaliknya, bagi siswa yang belum dewasa 

pemberian kebebasan secara alami dapat menyebabkan 

siswa memasuki kehidupan diviatif yang berdampak 

negatif bagi diri siswa.  

Ketiga, penataan kelas dipandang sebagai suatu 

proses pemodifikasian perilaku siswa. Dengan kata lain, 

pengelolaan kelas merupakan usaha dan proses 

pengubahan perilaku siswa dari perilaku yang kurang 

baik menjadi perilaku yang baik, positif dan produktif 

baik di dalam kelas maupun di luar kelas.  

 Keempat, penataan kelas dipandang sebagai 

proses menciptakan suasana sosio-emosional yang 

positif di dalam kelas. Asumsi dasar pandangan ini 

adalah proses pembelajaran di kelas berkembang secara 

maksimal manakala iklim positif tercipta. Iklim positif 

akan tercipta jika terjadi hubungan interpersonal yang 

kondusif antara guru dan siswa juga antar siswa. Dalam 

makna luas, hubungan tersebut mencakup interaksi 

yang kondusif antara warga sekolah dan warga sekitar , 

juga antar orang tua siswa.  
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Kelima, penataan lingkungan kelas dipandang 

sebagai upaya untuk pemberdayaan (empowering) 

dalam sebuah sistem pembelajaran. Dalam proses 

pembelajaran siswa memiliki hak dan kesempatan yang 

sama untuk belajar di kelas dengan memanfaatkan 

segala potensi yang dimilikinya.  

Berdasarkan kelima pandangan tersebut, 

suasana kehidupan di dalam kelas dipandang memiliki 

pengaruh yang sangat berarti terhadap kegiatan belajar 

siswa. Tugas pokok dan fungsi utama guru di sini adalah 

merangsang terciptanya proses pembelajaran yang 

kondusif.  

Menurut peneliti cara lain yang dapat ditempuh 

untuk menciptakan lingkungan kelas 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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Penataan lingkungan kelas merupakan upaya 

guru untuk menciptakan dan mengendalikan kondisi 

belajar serta memulihkannya apabila terjadi gangguan 

atau penyimpangan sehingga proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara optimal. Untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran 

menunjukkan bahwa keterlaksanaan serangkaian 

kegiatan pembelajaran (instructional activities) yang 

sengaja direkayasa oleh pendidik dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi siswa 

sampai dapat meraih hasil belajar seperti yang 

diharapkan.  

penataan kelas dipandang sebagai proses 

menciptakan suasana sosio-emosional 

yang positif di dalam kelas. 

Hal ini dimungkinkan karena berbagai bentuk 

interaksi yang terbangun memberikan kemudahan bagi 

siswa untuk memperoleh pengalaman belajar (learning 

experiences) sehingga dapat mengembangkan 

kemampuannya (kompetensi), yaitu spiritual, mental: 

intelektual, emosional, sosial, dan fisik (indera) atau 

kognitif, afektif, dan psikomotorik. 
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Dengan demikian, peneliti dapat menegaskan 

bahwa “fakta sosial” dalam menata lingkungan belajar di 

kelas yang menarik minat dan menunjang siswa dalam 

pembelajaran erat kaitannya dengan keadaan 

lingkungan fisik kelas, pengaturan ruangan, pengelolaan 

siswa, pemanfaatan sumber belajar, pajangan kelas, dan 

sebagainya. Oleh karena itu, secara fisik, lingkungan 

belajar harus menarik dan mampu membangkitkan 

gairah belajar serta menghadirkan suasana yang 

nyaman untuk belajar. Kelas belajar harus bersih, 

tempat duduk ditata dengan tepat agar siswa dapat 

melakukan aktivitas belajar dengan menyenangkan 
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Penataan Lingkungan Belajar 

 

Kelas yang terorganisasi 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 untuk 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 

positif, produktif, dan fasilitatif. 

Untuk mendukung dan membantu 

perkembangan 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.  
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Secara konsep, penataan lingkungan kelas 

bertujuan untuk mewujudkan seperangkat atribut yang 

memberikan warna atau karakter, spirit, etos, suasana 

batin, dari setiap kelas yang ada (Fisher & Fraser, 1990). 

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 

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 (Creemer et al., 1989).  

Secara konsep, penataan lingkungan 

kelas bertujuan untuk mewujudkan 

seperangkat atribut yang memberikan 

warna atau karakter 
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Fisher dan Fraser (1990) menyatakan bahwa 

peningkatan mutu lingkungan pembelajaran di kelas 

dapat menjadikan sekolah lebih efektif dalam 

memberikan proses pembelajaran. Freiberg (1998) 

menegaskan bahwa iklim kerja yang sehat di suatu kelas 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses 

pembelajaran. Ia memberikan argumen bahwa 

pembentukan lingkungan kelas pembelajaran yang 

kondusif dapat menjadikan seluruh anggota melakukan 

tugas dan perannya secara optimal.  

Atwool (1999) menyatakan bahwa dalam 

lingkungan pembelajaran, siswa mempunyai 

kesempatan untuk melakukan hubungan yang bermakna 

di dalam lingkungan tersebut. Selain itu, hal ini sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kemampuan belajar 

siswa, memfasilitasi siswa untuk bertingkah laku yang 

sopan, serta berpotensi untuk membantu siswa dalam 

menghadapi masalah yang dibawa dari rumah. 

 Selanjutnya, Samdal et al (1999) juga telah 

mengidentifikasi tiga aspek lingkungan psikososial 

sekolah yang menentukan prestasi akademik siswa. 

Ketiga aspek tersebut adalah (1) tingkat kepuasan siswa 

terhadap sekolah, (2) terhadap keinginan guru, serta (3) 

hubungan yang baik dengan sesama siswa. Mereka juga 

menyarankan bahwa intervensi sekolah yang 
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meningkatkan rasa kepuasan sekolah akan dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa.  

Hoy dan Hannum (1997) mengemukakan bahwa 

rasa kebersamaan yang tinggi sesama guru di 

lingkungan sekolah, 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.  

Sweetland dan Hoy (2000) menyatakan bahwa 

iklim kerja sekolah yang mengutamakan pemberdayaan 

guru sangat membantu keefektifan sekolah dan dapat 

memengaruhi prestasi siswa secara keseluruhan. Hasil-

hasil penelitian juga menunjukkan hubungan antara 

iklim kerja sekolah dan dapat memengaruhi sikap siswa 

terhadap mata pelajaran yang diajarkan. Jadi, secara 

langsung maupun tidak langsung, lingkungan kelas 

memberikan efek sikap siswa terhadap mata pelajaran 

di sekolah menengah (Papanastaiou, 2002) 

Strategi pengelolaan kelas tidak akan bekerja jika 

guru tidak mengetahui karakteristik siswanya. Jika guru 

memerlukan waktu untuk mengetahui karakter 

siswanya, dia tidak hanya dapat merencanakan 

persoalan pengelolaan kelas yang lebih baik, tetapi 
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dapat juga memperkecil gangguan pada cara yang lebih 

pribadi. Hal ini merupakan keuntungan tambahan jika 

membiarkan siswa untuk mengetahui bahwa sebagai 

seorang guru peduli kepada siswanya. Dengan demikian, 

ada hubungan yang signifikan antara kepedulian guru 

dan kualitas pembelajaran siswa ( Berliner, 1988). 

 

Lingkungan fisik 
 

Banyak ahli mengemukakan definisi lingkungan 

fisik. Untuk mendapatkan bahan pertimbangan beberapa 

di antaranya dikemukakan berikut ini. 

 Alex (1996:109) mengemukakan bahwa 

lingkungan fisik adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar siswa dan yang dapat memengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas belajar yang dibebankan 

kepadanya. Lingkungan fisik merupakan sumber 

kepuasan, keluhan, dan simbol atau perwujudan dari 

prestasi yang dalam. Itulah sebabnya, hal seperti ini 

perlu mendapatkan perhatian dari guru. 

Lingkungan kelas sebagai tempat melaksanakan 

kegiatan sehari-hari harus memberikan kenyamanan, 

kesenangan, kegembiraan dan kesehatan. Hal ini 

bertujuan agar siswa dapat melaksanakan aktivitasnya 

dengan tidak sekadar tempat belajar tetapi jauh lebih 

luas. Sebab, hal ini menyangkut semua aspek yang 
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memengaruhi efisiensi, efektivitas dan produktivitas 

siswa dalam usaha meningkatkan prestasi belajar yang 

baik dan mewujudkan tujuan pembelajaran. 

Dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan 

fisik dan cakupannya, sulit untuk dibantah bahwa aspek 

lingkungan fisik dapat memengaruhi prestasi belajar 

atau produktivitas siswa dalam melaksanakan tugas 

pokoknya. Faktor-faktor lingkungan fisik tentu tidak 

sama untuk semua siswa. Untuk pekerjaan siswa, faktor 

yang banyak berpengaruh dalam mencapai tujuan 

belajar pada siswa adalah faktor fisik, mental, psikologis, 

sosial ekonomi, dan fisiologis.  

Lingkungan yang kurang mendukung 

pelaksanaan pembelajaran seperti kurangnya alat-alat 

laboratorium, ruangan yang pengap, ventilasi yang 

kurang, rusaknya peralatan, hubungan yang kurang 

serasi antara seorang siswa dan siswa lain, penerangan 

yang kurang, 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 percikan motivasi untuk berkreasi 

mengakibatkan produktivitas siswa merosot. Akhirnya, 

tidak terelakkan, mereka akan pergi mencari sekolah 

yang memberikan lingkungan belajar yang lebih baik. 
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Fraser (1983:83) mengemukakan bahwa setiap 

individu mempunyai genetis untuk menyesuaikan diri 

dengan lingkungan dan mempunyai pola perilaku 

tertentu untuk menanggulangi masalah lingkungan. 

Pendapat tersebut ada benarnya karena manusia dapat 

bekerja dalam kondisi yang bagaimana pun apabila 

keadaan memaksa. Meskipun demikian, yang menjadi 

permasalahan adalah bekerja dalam lingkungan yang 

baik akan berbeda hasilnya dengan bekerja pada 

lingkungan yang buruk. Dalam kondisi itu, hasil-hasil 

bekerja bukan sekadar bekerja, melainkan harus 

membawa makna untuk organisasi. Selanjutnya, 

lingkungan fisik kelas terdekat meliputi sikap dan 

tindakan rekan dan penyelia serta iklim yang mereka 

ciptakan. 

Lingkungan fisik adalah lingkungan yang 

memberikan peluang gerak dan semua aspek yang 

berhubungan dengan upaya penyegaran pikiran bagi 

siswa setelah mengikuti proses pembelajaran yang 

menuntut perhatian maksimal. Lingkungan fisik ini 

meliputi sarana prasarana pembelajaran yang dimiliki 

sekolah seperti lampu, ventilasi, bangku, dan tempat 

duduk yang sesuai untuk siswa, dan sebagainya. 

Lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang ada di sekitar 

siswa, baik itu di kelas, sekolah maupun di luar sekolah 



 Lingkungan Belajar 
 

46 

yang perlu dioptimalkan pengelolaannya agar interaksi 

belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Artinya, 

lingkungan fisik dapat difungsikan sebagai sumber atau 

tempat belajar yang direncanakan atau dimanfaatkan. 

Yang termasuk lingkungan fisik tersebut di antanya 

adalah kelas, laboratorium, tata ruang, situasi fisik yang 

ada di sekitar kelas, dan situasi sosial serta budaya. 

Lingkungan fisik 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.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan fisik adalah lingkungan yang ada di 

sekitar siswa. Lingkungan ini berupa sarana fisik, baik 

yang ada di lingkup sekolah maupun di lingkup kelas. 

Dalam pembahasan ini, lingkungan fisik yang 

dimaksudkan lebih ditekankan pada lingkungan fisik 

dalam ruang kelas. 
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Lingkungan Psikososial 
 

Konsep lingkungan psikososial terkait erat 

dengan iklim kelas, iklim sekolah, dan etos kerja 

sekolah. Konsep tersebut merupakan ciri khas 

lingkungan belajar. Hubungan interpersonal, hubungan 

antara guru dan siswa, hubungan antar teman sejawat, 

tingkah laku dan kepercayaan 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-concept, 

kepercayaan, tujuan, nilai, kerja sama, kompetisi, 

hirarki, dan demokrasi. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa iklim 

psikososial memberikan efek pada siswa, baik jangka 

pendek maupun jangka panjang, hasil studi, dan bahkan 

pada pekerjaannya 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 (Fraser, 

1991). Lebih lanjut, meta analisis dari berbagai studi 

menyebutkan bahwa ada pengaruh iklim atau 

lingkungan kelas pada hasil pencapaian belajar siswa. 
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Hubungan sosial yang positif merupakan hasil kerja 

sama yang terstruktur serta proses tersebut 

berkontribusi pada pencapaian belajar yang tinggi.  

Perkembangan kelas dan iklim belajar yang 

menyenangkan sangat penting, khususnya pada 

pendidikan tingkat dasar atau menengah. Suasana 

belajar yang responsif dan kooperatif dapat memotivasi 

siswa dengan latar belakang yang beragam untuk secara 

aktif berpartisipasi dalam proses belajar dalam rangka 

mencapai hasil yang optimal. Di sisi lain, siswa dengan 

masalah emosi dan tingkah laku rentan terimbas efek 

negatif dari suasana belajar yang buruk. Lingkungan 

sosial kelas memengaruhi pencapaian emosi dan tingkah 

laku siswa. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi positif 

pada lingkungan belajar merupakan faktor protektif, 

kondisi tersebut memediasi efek negatif pada pikiran 

individu terhadap internalisasi dan eksternalisasi 

masalah. 

Beberapa studi menunjukkan bahwa iklim 

psikososial memberikan efek pada siswa, 

baik jangka pendek maupun jangka 

panjang, hasil studi, dan bahkan pada 

pekerjaannya nanti setelah lulus. 
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Selanjutnya, Samdal et al. (1999) juga 

mengidentifikasi tiga aspek lingkungan psikososial 

sekolah yang menentukan prestasi akademik siswa. 

Ketiga aspek tersebut, yaitu tingkat kepuasan siswa 

terhadap kelas dan guru, hubungan yang baik dengan 

sesama siswa, serta kepedulian pihak sekolah dalam 

bentuk intervensi diduga dapat meningkatkan rasa 

kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan prestasi 

akademik siswa.  

Berangkat dari kondisi tersebut, keyakinan 

terhadap pentingnya iklim psikososial di lingkungan 

kelas dapat menguatkan guru untuk fokus meningkatkan 

kualitas praktik pembelajarannya dari pada terjerembap 

oleh kepentingan kebijakan yang ada. Pengetahuan dan 

pemahaman tentang pentingnya proses interaksi dan 

hubungan dalam proses pembelajaran dapat 

menguatkan serta mendorong guru untuk bisa mandiri, 

selalu memiliki pemikiran yang kritis dan profesional, 

serta selalu melakukan pengembangan diri. 

Ketiga aspek tersebut, yaitu tingkat 

kepuasan siswa terhadap kelas dan guru, 

hubungan yang baik dengan sesama 

siswa, serta kepedulian pihak sekolah 
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Akan tetapi, pentingnya penciptaan lingkungan 

psikososial dalam belajar 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 kita. Hasil 

penelitian pun 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 dan siswa, guru dan siswa, guru dan 

guru, atau guru dan karyawan, siswa dan 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. 
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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 dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip 

manusiawi, empati, demokratis, dan religius. 

Selanjutnya, lingkungan non fisik atfau lingkungan sosial 

dapat dikembangkan fungsinya untuk menciptakan 

suasana belajar yang nyaman dan kondusif seperti 

adanya musik yang digunakan sebagai latar pada saat 

interaksi belajar mengajar berlangsung. Dengan 

digunakannya musik tersebut, suasana belajar terasa 

santai, siswa dapat belajar, dan siap berkonsentrasi. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa lingkungan psikososial kelas merupakan upaya 

penciptaan suasana belajar atau suasana kelas belajar 

sehingga interaksi di dalam kelas menjadi kondusif. 

Dalam hal ini, suasana kelas belajar berlangsung santai, 

bermakna, demokratis, adil dan religius, 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 
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lingkungan belajar terutama di kelas dan strategi 

pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar. 

Oleh karena itu, peran guru harus bisa 

membiasakan pengaturan peran serta dan tanggung 

jawab tiap siswa terhadap terciptanya lingkungan fisik 

kelas yang diharapkan dan suasana lingkungan sosial 

kelas yang menjadikan proses pembelajaran bagi tiap 

siswa menjadi bermakna. Dengan terciptanya tanggung 

jawab bersama antara siswa dan guru, kebersamaan 

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 DePorter (2007:19-39) menunjukkan 

bahwa lingkungan psikososial atau suasana kelas 

merupakan penentu psikologis utama yang 

memengaruhi belajar akademik. 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.  

Dalam penataan lingkungan belajar yang 

kondusif, sangat tergantung pada strategi yang akan 

digunakan dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai 
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serta memperhatikan intensitas interaksi antar siswa. 

Sebab, suasana kelas yang kondusif sangat baik untuk 

perkembangan berpikir siswa sehingga siswa senang 

tinggal di kelas selama kegiatan berlangsung, siswa akan 

bekerja lebih keras, mengerti lebih banyak, serta terlibat 

lebih aktif di kelas ketika mereka belajar. 

Adapun lingkungan belajar yang mendukung 

kreativitas dapat disimpulkan (1) memperkenalkan 

persamaan dan saling menghargai; (2) membuka 

kesempatan bagi anak untuk kontribusi ide-ide orisinal; 

(3). menganggap perbedaan pendapat sebagai sumber 

belajar; (4) mencari cara pendekatan dengan cara 

pemecahan masalah; (5) mendorong anak untuk 

memanfaatkan fantasi dan imajinasi; (6) 

mengembangkan kecakapan inkuiri, kecakapan 

bertanya, dan mencari jawaban sesuatu; dan (7) 

menciptakan masyarakat belajar yang mengembangkan 

rasa percaya dan mengurangi risiko. 

lingkungan psikososial atau suasana kelas 

merupakan penentu psikologis utama 

yang memengaruhi belajar akademik. 

Suasana atau keadaan ruangan 

menunjukkan arena belajar yang 

dipengaruhi emosi. 
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Menurut Degeng (1998), lingkungan 

pembelajaran yang kondusif adalah semua apa yang 

diciptakan dalam kelas pembelajaran atau ruang kelas 

“berbicara”. Artinya, semua komponen yang ada 

mempunyai peran masing-masing sehingga suasana 

pembelajaran menggairahkan dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Lingkungan belajar dapat menjadikan 

siswa dalam belajar merasa gembira, tidak ada tekanan, 

tidak ada usaha yang tidak dihargai, tercipta masyarakat 

belajar (learning community), dan maju bersama tiap 

siswa untuk mewujudkan belajar yang berenergi. 

Keterkaitan antara lingkungan pembelajaran 

yang diciptakan, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan psikososial bertujuan agar siswa aktif dan 

kreatif di dalam belajar. Proses dialogis antara 

lingkungan fisik dan psikososial akan menggambarkan 

kondisi belajar (learning conditions) siswa yang alamiah 

dalam mencapai tujuan sesuai dengan kompetensinya. 

Dalam hal ini, Gagne (1985) menegaskan bahwa kondisi 

belajar pada dasarnya penggambaran sistem lingkungan 

belajar yang terbentuk sesuai dengan tujuannya. Kondisi 

belajar yang hendak dicapai tidak lain adalah bentuk 

akhir kompetensi siswa yang dapat dilihat pada aspek 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 
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Lingkungan belajar sangat berperan dalam 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 

Lingkungan tersebut dapat meningkatkan keaktifan 

belajar siswa. Oleh karena itu, lingkungan belajar perlu 

ditata dengan semestinya dalam rangka menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif. Adanya interaksi 

yang saling mendukung antara variabel guru, tugas, 

menyangkut strukturnya (organisasi), dimensinya, 

cakupannya dan nilai kebermanfaatannya. Variabel 

siswa antara lain meliputi kompetensinya, motivasinya, 

gaya belajarnya dan perbedaan individualnya. 

Selanjutnya, variabel strategi pengelolaan pembelajaran 

mencakup sarana kelas, strategi, metode dan media 

pembelajaran serta waktu yang dialokasikan untuk 

kegiatan pembelajaran. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan pembelajaran di kelas yang diciptakan, baik 

fisik maupun psikososial dan proses dialogis antara 

lingkungan fisik dan lingkungan psikososial berpengaruh 

terhadap iklim pembelajaran di kelas dan tujuan 

pembelajaran yang dicapai. Akhirnya, aktivitas dalam 

belajar dapat berkembang dan terlayani seperti tuntutan 

dalam alam siswa. 
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lingkungan pembelajaran yang kondusif 

adalah semua apa yang diciptakan dalam 

kelas pembelajaran atau ruang kelas 

“berbicara” 

Pembelajaran adalah suatu perubahan dalam diri 

seseorang yang disebabkan pengalaman. Hal tersebut 

sebagaimana diungkapkan oleh Slavin 

(2008:154). Penyediaan lingkungan pembelajaran yang 

efektif meliputi strategi yang digunakan guru untuk 

menciptakan pengalaman dalam ruang kelas yang positif 

dan produktif.  

Lingkungan pembelajaran tersebut sering disebut 

manajemen kelas (classroom management). Dalam 

menyediakan lingkungan pembelajaran yang efektif, hal 

ini tidak hanya meliputi mencegah dan menanggapi 

perilaku yang buruk dan menggunakan waktu kelas 

dengan baik, menciptakan atmosfer yang kondusif bagi 

minat dan penelitian dan membolehkan kegiatan yang 

melibatkan pikiran dan imajinasi siswa. Kelas yang tidak 

mempunyai masalah perilaku sama sekali tidak dapat 

dianggap sebagai kelas yang dikelola dengan baik. 

Siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan yang 

ditata dengan baik dapat melibatkan minat dan motivasi 

untuk belajar. Dengan demikian, siswa dapat 

mengerjakan tugas-tugas yang menantang namun 
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dalam batas kemampuannya jarang membawa masalah 

yang serius. Penciptaan lingkungan pembelajaran yang 

efektif melibatkan pengorganisasian kegiatan di ruang 

kelas, baik fisik maupun psikososial. Hal ini 

memungkinkan penggunaan waktu yang efektif dalam 

rangka menciptakan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan produktif. Akhirnya, hal ini dapat 

meminimalkan timbulnya masalah-masalah yang 

menyimpang. Hal ini merujuk pada metode yang 

digunakan guru untuk mencegah masalah perilaku atau 

menanggapi masalah perilaku yang ada selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Penciptaan lingkungan pembelajaran yang efektif 

adalah soal mengetahui beberapa teknik yang dapat 

dipelajari dan diterapkan oleh setiap guru. Pendekatan 

terhadap pengelolaan ruang kelas dan disiplin 

menekankan pada pencegahan perilaku yang buruk. Hal 

ini didasari oleh teori bahwa pengajaran yang efektif itu 

sendiri adalah sarana terbaik untuk menghindari 

persoalan disiplin. Ada anggapan bahwa penciptaan 

lingkungan pembelajaran yang efektif sering dipandang 

sebagai soal mengatasi perilaku buruk masing-masing 

siswa. Pemikiran saat ini menekankan pengelolaan kelas 

sebagai keseluruhan dengan cara membuat masing-

masing orang yang berperilaku buruk menjadi semakin 
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jarang. Guru menyajikan pelajaran yang menarik dan 

tertata dengan baik, yang menggunakan insentif untuk 

belajar efektif, yang menyesuaikan pengajaran mereka 

terhadap tingkat persiapan siswa, dan yang 

merencanakan dan mengelola waktu mereka sendiri 

dengan efektif akan mempunyai sedikit masalah untuk 

diatasi.  
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Lingkungan Pembelajaran yang Kondusif 

 

Salah satu faktor penting yang dapat 

memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi anak 

adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat 

proses pembelajaran dilaksanakan. Kondusif berarti 

kondisi yang benar-benar sesuai dan dapat mendukung 

keberlangsungan proses pembelajaran. Proses 

pembelajaran merupakan interaksi antara anak dengan 

lingkungannya sehingga pada diri anak terjadi proses 

pengolahan informasi menjadi pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses 

belajar. 

Lingkungan belajar dapat diciptakan sedemikian 

rupa agar dapat memfasilitasi siswa dalam 

melaksanakan kegiatan belajar. Lingkungan belajar 

dapat merefleksikan ekspektasi yang tinggi bagi 

kesuksesan seluruh anak secara individual. Dengan 

demikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang 

direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif, baik lingkungan fisik maupun 

lingkungan psikososial. 

Lingkungan fisik dalam hal ini adalah lingkungan 

yang ada di sekitar siswa belajar berupa sarana fisik 
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yang ada di lingkup sekolah. Dalam hal ini, ruang kelas 

belajar di sekolah. Lingkungan fisik dapat berupa sarana 

dan prasarana kelas, pencahayaan, pengudaraan, 

pewarnaan, alat atau media belajar, pajangan serta 

penataannya. Lingkungan sosial merupakan pola 

interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran. 

Interaksi yang dimaksud adalah interaksi antar siswa 

dan siswa, siswa dan guru, siswa dan sumber belajar, 

dan sebagainya. Dalam hal ini, lingkungan sosial yang 

baik memungkinkan adanya interaksi yang proporsional 

antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. 

 

Penataan Lingkungan Fisik  
 

Dalam manajemen kelas 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 Santrock (2008), terdapat prinsip yang dapat 

dipakai dalam menata kelas, yaitu dengan cara 

mengurangi kepadatan di tempat lalu lalang. 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 
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diunduh karena gangguan dapat terjadi pada daerah 

yang sering dilewati. 

Menurut Winataputra (2003:16), beberapa 

penelitian menunjukkan bahwa penataan lingkungan 

yang tepat akan berpengaruh terhadap tingkat 

keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses 

pembelajaran. 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, Winataputra (2003) 

mengemukakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan 

oleh seorang guru dalam menata lingkungan fisik kelas. 

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Visibility ( keleluasaan pandangan) 

Visibility artinya penempatan dan penataan 

barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu 

pandangan siswa. Tujuannya, siswa secara leluasa dapat 

memandang guru, benda atau kegiatan yang sedang 

berlangsung. Begitu pula guru harus dapat memandang 

semua siswa kegiatan pembelajaran. 

2. 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 
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siswa sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan 

tidak mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. 

3. Fleksibilitas (keluwesan) 

Barang-barang di dalam kelas hendaknya mudah 

ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran. Misalnya, penataan tempat 

duduk yang perlu diubah jika proses pembelajaran 

menggunakan metode diskusi, dan kerja kelompok. 

4. Kenyamanan 

Kenyamanan yang dimaksud di sini berkenaan 

dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan 

kepadatan kelas. Faktor-faktor tersebut harus 

mendapatkan perhatian yang cukup. 

5. Keindahan 

Prinsip keindahan ini berkenaan dengan usaha 

guru menata ruang kelas yang menyenangkan dan 

kondusif bagi kegiatan belajar. Ruangan kelas yang 

indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif 

pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran yang dilaksanakan. Selain seperti yang 

disebutkan di atas, sebaiknya guru juga 

mempertimbangkan pula pada aspek biologis seperti 

postur tubuh siswa. Maksudnya, guru perlu 

memperhatikan dalam menempatkan siswa yang 

mempunyai tubuh tinggi dan atau rendah. Guru juga 
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perlu mempertimbangkan dalam menempatkan siswa 

yang mempunyai kelainan dalam arti secara psikologis. 

Misalnya, siswa yang hiperaktif, suka melamun, dan 

sebagainya sehingga penataan lingkungan kelas dapat 

dikondisikan seefektif mungkin. 

Prinsip keindahan ini berkenaan dengan 

usaha guru menata ruang kelas yang 

menyenangkan dan kondusif bagi 

kegiatan belajar. 

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 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 
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disusun mengelompok akan membantu proses belajar 

kooperatif (Santrock, 2008). 

Menurut Santrock (2008), 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. 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 

dapat memberikan kesan dinamisasi lingkungan, anak 

mendapatkan objek pandang yang senantiasa bermakna 

bagi proses belajar. 

 

  



 Lingkungan Belajar 
 

65 

Penataan Lingkungan Psikososial Kelas 
 

Meskipun penataan lingkungan fisik kelas 

merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

pengelolaan kelas, keadaan lingkungan psikososial kelas 

juga tidak kalah pentingnya dalam menciptakan kelas 

yang kondusif bagi pembelajaran. Dalam hal ini, 

Winataputra (2003) berpendapat bahwa iklim 

psikososial kelas berpengaruh terhadap hasil belajar, 

konsep diri, rasa harga diri, dan sikap siswa terhadap 

kelas. Iklim psikososial berkenaan dengan hubungan 

sosial-pribadi antara guru dan siswa dan antar siswa. 

Adanya hubungan yang harmonis dapat antar 

komponen tersebut dapat menciptakan kelas yang sehat 

dan efektif bagi berlangsungnya proses pembelajaran. 

Menurut Winataputra (1998), keberhasilan guru 

dalam mengelola iklim psikososial dipengaruhi oleh 

karakteristik dari guru itu sendiri. Ada beberapa 

karakteristik yang harus dimiliki guru untuk menciptakan 

iklim psikososial kalas yang efektif bagi kelangsungan 

proses pembelajaran. Karakteristik tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Disukai atau disenangi siswa 

Apabila siswa telah menyenangi gurunya, siswa 

tersebut akan selalu berusaha mengikuti atau 

menuruti apa yang diharapkan gurunya. 
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2. Sabar, teguh, tegas, dan berwibawa 

Sabarnya seorang guru dalam arti bahwa ia tidak 

begitu saja menilai kesalahan seorang siswa sebagai 

suatu hal yang harus dihukum. Selain itu, guru juga 

harus bersikap tenang dalam menghadapi berbagai 

masalah di kelas, jangan sampai terbawa emosi. 

Tegasnya, seorang guru berarti dia harus menindak 

suatu masalah dengan cara yang benar dan tidak 

plin-plan. Yang tidak boleh dilupakan, seorang guru 

harus berwibawa. Dengan wibawanya, ia akan 

dihormati siswa-siswanya. 

3. Akrab dengan siswa dalam suatu konteks antara 

guru dan siswa 

Setiap siswa mempunyai masalah yang dapat 

mengganggu kegiatan belajar. Di sinilah, pentingnya 

seorang guru yang biasa dekat dengan siswanya 

sehingga ia dapat memberikan solusi untuk 

meringankan beban siswa tersebut. Dengan 

demikian, diharapkan kegiatan belajar akan kembali 

normal. 

4. Adil dan bijaksana  

Setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-

beda. Karena itu, guru harus bersikap adil dan 

bijaksana dalam memberikan perhatian antara siswa 

yang pandai dan siswa yang kurang pandai. 
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5. Bersikap positif terhadap respon siswa 

Hubungan atau interaksi antara siswa dan guru 

terjalin dengan baik dan positif. Sensitivitas guru 

lebih mengarah pada upaya untuk memberikan 

pelayanan yang prima bagi siswanya. 

6. Mampu memberi motivasi dan nasihat 

Guru dalam kesehariannya bergaul dan 

berkreativitas memberikan motivasi, mengarahkan 

serta membimbing kemajuan siswa sebagai 

siswanya. Dengan demikian, sikap profesional dan 

perilaku guru akan mewarnai bentuk-bentuk proses 

pembelajaran yang terjadi. Guru sebagai pengemban 

tugas langsung bertatap muka dengan siswa agar 

dapat membimbing aktivitas belajar siswa dan harus 

mampu menciptakan suasana belajar yang dapat 

mendorong siswa belajar dengan baik. 

Sikap guru dalam proses pembelajaran 

cenderung memengaruhi perilaku guru dalam mengajar, 

perilaku guru dalam mengajar akan memengaruhi siswa 

dalam belajar. Siswa secara terus menerus mereaksi 

sikap, nilai dan kepribadian guru. Bila sikap guru 

terhadap pengajaran negatif, guru cenderung 

melakukan tugas mengajar menjadi sekadarnya dan 

tidak serius. Hal ini akan memengaruhi pula kepada 

suasana belajar siswa di kelas. Siswa menjadi 
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kehilangan motivasi untuk belajar. Akibatnya, hasil 

belajar siswa menjadi tidak memuaskan. Lain halnya 

dengan keadaan sikap positif pada proses pembelajaran, 

guru akan cenderung melakukan tugas mengajar 

dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

yang diembannya. Dampaknya sangat positif bagi situasi 

belajar siswa sehingga berdampak positif pula bagi hasil 

belajarnya. 

Hubungan guru-siswa merupakan hal yang tidak 

dapat dihindari dari kegiatan pengajaran. Keduanya 

berada pada satu situasi dan kondisi yang sama dengan 

tujuan mengubah (guru) dan berubah (siswa). Antara 

guru dan siswa harus terjadi interaksi yang harmonis 

dan serasi. 

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa penciptaan suasana yang harmonis di dalam 

kelas menjadi syarat bagi terciptanya lingkungan belajar 

yang kondusif. Guru dan siswa merasa menjadi bagian 

dari satu komunitas yang menyatu dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. Yaitu komunitas yang 

mendorong siswa untuk mengenal guru dan terlibat 

dalam proses pembelajaran. Tujuan utamanya adalah 

agar guru dan siswa dapat lebih memahami satu sama 

lain. Pengembangan suasana sebagai bagian dari satu 

komunitas dan lingkungan psikososial yang positif dapat 



 Lingkungan Belajar 
 

69 

memotivasi siswa untuk belajar, terlibat, dan membantu 

mereka untuk mengembangkan potensi secara optimal. 

Bahkan, siswa dapat pula memperoleh nilai lebih dari 

pembelajaran yang mereka lalui serta mendapatkan nilai 

yang baik  
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Kemiskinan adalah saat kita merasa kurang 

dengan apa yang kita miliki 
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Model Pengajaran 
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Model Pengajaran Langsung 

 
Pengajaran langsung (direct instruction) masih 

menjadi model paling banyak digunakan dalam praktik 

persekolahan di Indonesia. Banyak guru menganggap 

model ini paling efektif untuk mengajarkan semua 

materi. Pendapat ini tidak mutlak benar. Pembelajaran 

langsung memang cocok untuk mengajarkan mata 

pelajaran atau kompetensi yang bersifat keterampilan 

atau materinya bersifat prosedural. Meskipun demikian, 

model ini kurang cocok untuk mengajarkan keterampilan 

sosial. 

Pengajaran langsung (direct instruction) 

masih menjadi model paling banyak 

digunakan dalam praktik persekolahan di 

Indonesia 

Menurut Arends (2004:305) bahwa model 

pengajaran langsung dapat diterapkan pada beberapa 

mata pelajaran, khususnya mata pelajaran yang 

performance-oriented seperti membaca, menulis, 

matematika, musik, dan pendidikan jasmani. 

Selanjutnya, Muhamad Nur (2004:17) menambahkan 

bahwa model pengajaran langsung cocok untuk 

mengajarkan pengetahuan yang terstruktur dengan baik 
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dan diajarkan langkah demi langkah (prosedural) dan 

tidak dimaksudkan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial dan berpikir tingkat tinggi. Dari 

pendapat dua pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tidak semua mata pelajaran cocok menggunakan model 

pengajaran langsung 
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Model Pembelajaran Kooperatif 

 

Pembelajaran kooperatif merupakan model 

pembelajaran yang sedang digalakkan. Hampir di setiap 

penataran guru, model ini disosialisasikan. Sebagian 

besar guru telah mencoba model ini dalam 

pembelajarannya. Slavin (1995:287) menyatakan 

“cooperative learning refers to instructional mothods in 

which student work together in small group to help each 

other learn”. Pembelajaran kooperatif (cooperative 

learning) mengacu pada berbagai metode mengajar. 

Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling 

membantu mempelajari materi pelajaran. Pembelajaran 

kooperatif menekankan pada siswa untuk saling 

membantu, berdiskusi dan berargumen dengan yang 

lain, saling menilai materi yang sedang dipelajari, dan 

saling melengkapi pemahaman. Pelaksanaan 

pembelajaran kooperatif, siswa belajar dan bekerja 

bersama dalam kelompok-kelompok kecil 

(beranggotakan 4 sampai 6 siswa) sedemikian rupa 

sehingga siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan 

belajar diri dan anggota kelompok lainnya. Dengan 

demikian, dalam pembelajaran kooperatif, siswa belajar 

dalam kelompok-kelompok kecil, mereka belajar dan 

mengerjakan tugas-tugas dari guru bersama-sama, 

saling membantu satu dengan lainnya sehingga setiap 
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anggota kelompok dapat meraih hasil belajar yang 

maksimal. 

Arends (2004:316) mengemukakan 

pembelajaran kooperatif mempunyai karakter tertentu 

sehingga dapat dibedakan dengan pembelajaran 

lainnya, ada empat karakteristik yang harus 

diperhatikan, yaitu (a) siswa bekerja dalam tim-tim 

untuk menguasai materi pelajaran; (b) tim tersusun dari 

siswa dengan kemampuan tinggi, sedang, dan rendah; 

(c) jika mungkin, dalam satu tim terdiri atas campuran 

dari berbagai suku, budaya, dan jenis kelamin; dan (d) 

penghargaan diorientasikan pada kelompok maupun 

individu. Kemudian, Slavin (1995:12-13) 

mengemukakan enam tipologi pembelajaran kooperatif, 

yaitu adanya (a) tujuan-tujuan kelompok, (b) tanggung 

jawab individu, (c) peluang yang sama untuk sukses, (d) 

kompetisi tim, (e) spesialisasi tugas, dan (f) 

penyesuaian pada kebutuhan individu. Keenam tipologi 

tersebut menjadi karakteristik pokok dalam 

pembelajaran kooperatif. Walaupun menggunakan tipe-

tipe pembelajaran kooperatif yang berbeda, namun 

keenam hal tersebut di atas harus tampak dalam proses 

pembelajaran sehingga menampakkan hal yang berbeda 

dengan metode kooperatif tradisional. Pembelajaran 

kooperatif mempunyai beberapa tujuan.  
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Arends (2004) menyatakan bahwa pembelajaran 

kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidak-

tidaknya tiga tujuan pembelajaran penting, yaitu (a) 

hasil belajar akademik, (b) penerimaan terhadap 

keragaman, dan (c) pengembangan keterampilan sosial. 

Dengan demikian, hampir dalam semua mata pelajaran 

dapat diterapkan pembelajaran kooperatif. Meskipun 

demikian, pembelajaran kooperatif sangat dianjurkan 

untuk mata pelajaran atau kompetensi yang menuntut 

pengembangan keterampilan sosial, dan penerimaan 

terhadap keragaman. 

Ada beberapa tipe pembelajaran kooperatif yang 

dapat dipilih dalam pembelajaran, seperti student team 

achievement devision (STAD), jigsaw, team games 

tournament (TGT), number head together (NHT), 

cooperative scrip, Tink Pair Share (TPS), Group 

Inestigation, dan masih banyak lagi (Slavin, 1995). Hal 

terpenting dalam memilih model pembelajaran koperatif 

adalah kesesuaian dengan kondisi. Kondisi tersebut 

meliputi (a) karakteristik materi, (b) karakteristik siswa, 

(c) kompetensi yang hendak dicapai, dan (d) sarana dan 

prasarana yang mendukung. 
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Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Pembelajaran berbasis masalah termasuk 

pembelajaran yang masih jarang diterapkan oleh guru. 

Pembelajaran ini tidak dapat diselesaikan dalam satu kali 

tatap muka dan membutuhkan perencanaan yang 

matang. Delisle (1997:3) menjelaskan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah merupakan 

pembelajaran yang hasilnya diperoleh dari proses 

bekerja ke arah pemahaman atau pemecahan masalah. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, membangun 

prinsip-prinsip pembelajaran mengatur belajar sendiri 

(self-directed learning), dan mendorong pengembangan 

kecakapan pembelajaran sepanjang hayat. 

Pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu 

bentuk pembelajaran yang inovatif.  

Dari uraian di atas peneliti dapat mempertegas 

bahwa pembelajaran berbasis masalah adalah alternatif 

model pembelajaran inovatif yang dikembangkan 

berlandaskan paradigma konstruktivistik. Esensi dari 

model pembelajaran tersebut adalah adanya reorientasi 

pembelajaran dari semula berpusat pada pengajar 

menjadi berpusat pada pebelajar. Model pembelajaran 

berbasis masalah memberikan peluang pemberdayaan 

potensi berpikir pebelajar dalam aktivitas-aktivitas 
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pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dalam 

konteks kehidupan dunia nyata yang kompleks. 

 Dasna dan Sutrisno (2008) menyatakan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah (problem-based 

learning), selanjutnya disingkat PBL, merupakan salah 

satu model pembelajaran inovatif yang dapat 

memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. PBL 

adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-

tahap metode ilmiah sehingga siswa dapat mempelajari 

pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 

tersebut sekaligus memiliki keterampilan untuk 

memecahkan masalah. PBL adalah suatu pendekatan 

pembelajaran dengan membuat konfrontasi kepada 

pebelajar dengan masalah-masalah praktis, berbentuk 

ill-structured atau open ended melalui stimulus dalam 

belajar.  

Menurut Dasna dan Sutrisno (2008) PBL memiliki 

karakteristik sebagai berikut (a) belajar dimulai dengan 

suatu masalah; (b) memastikan bahwa masalah yang 

diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa; (c) 

mengorganisasikan pelajaran di seputar masalah, bukan 

diseputar disiplin ilmu; (d) memberikan tanggung jawab 

yang besar kepada pebelajar dalam membentuk dan 

menjalankan secara langsung proses belajar mereka 



 Model Pengajaran 
 

79 

sendiri; (e) menggunakan kelompok kecil; dan (f) 

menuntut pebelajar untuk mendemonstrasikan apa yang 

telah mereka pelajari dalam bentuk suatu produk atau 

kinerja.  

Berdasarkan uraian tersebut, tampak jelas bahwa 

pembelajaran dengan model PBL dimulai dengan adanya 

masalah, kemudian siswa memperdalam 

pengetahuannya tentang apa yang mereka telah ketahui 

dan apa yang mereka perlu ketahui untuk memecahkan 

masalah tersebut (Dasna dan Sutrisno, 2008).  

Delisle (1997:14-17) menjelaskan bahwa guru 

dalam pembelajaran berbasis masalah mempunyai 

beberapa peran, yaitu (a) mendesain kurikulum, (b) 

memandu siswa dalam pembelajaran, dan (c) sebagai 

evaluator tentang efektivitas masalah, kinerja siswa, 

dan kinerja guru. Selanjutnya, peran siswa dalam 

pembelajaran berbasis masalah, yaitu (a) mengatur 

belajarnya sendiri, menuntun mereka belajar sepanjang 

hayat; (b) mencari, menyeleksi, dan memanfaatkan 

sumber daya yang tepat dan paling baik; (c) berpikir 

kritis dan klinis; (d) berperilaku secara profesional yang 

tepat; (e) meliputi prinsip-prinsip etis dan legal dalam 

praktik; (f) bekerja dalam grup dan tim; (g) 

berkomunikasi secara jernih dan profesional dalam 

bentuk ucapan dan tulisan; dan (h) berpikir proaktif. 
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Pembelajaran berbasis masalah mempunyai beberapa 

tujuan. Arends (2004) menyatakan bahwa ada tiga hasil 

belajar (outcomes) yang diperoleh pebelajar yang diajar 

dengan PBL, yaitu (a) inkuiri dan ketrampilan melakukan 

pemecahan masalah; (b) belajar model peraturan orang 

dewasa (adult role behaviors); dan (c) keterampilan 

belajar mandiri (skills for independent learning). 
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Komunikasi Efektif antara Guru dan Siswa  

 

Mengelola kelas dan memecahkan konflik dalam 

pembelajaran secara konstruktif membutuhkan 

keterampilan komunikasi yang baik. Menurut Santrock 

(2008), terdapat tiga aspek utama dari komunikasi 

dalam pembelajaran, yaitu keterampilan berbicara, 

mendengar dan komunikasi nonverbal. Berbicara di 

hadapan kelas dan di hadapan siswa harus dapat 

mengomunikasikan informasi secara jelas. Kejelasan 

dalam berbicara penting agar pengajaran yang dilakukan 

oleh guru dan proses belajar yang diikuti siswa dapat 

berjalan responsif. 

Santrock (2008) mengemukakan beberapa 

strategi yang dapat digunakan oleh guru agar dapat 

berbicara secara jelas pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. Strategi yang dimaksud oleh Florez adalah 

harus dilakukan dengan menggunakan tata bahasa yang 

benar, kosa kata yang dapat dipahami dan tepat pada 

perkembangan anak, melakukan penekanan pada kata-

kata kunci atau dengan mengulang penjelasan, 

berbicara dengan tempo yang tepat, tidak 

menyampaikan hal-hal yang kabur, dan menggunakan 

perencanaan dan pemikiran logis sebagai dasar 

berbicara secara jelas di kelas. 
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Aspek lain dalam komunikasi verbal yang penting 

bagi guru adalah cara menangani konflik. Menurut 

Santrock (2008), cara menangani konflik dapat 

dilakukan dengan menggunakan empat gaya, yaitu 

agresif, manipulatif, pasif, dan asertif. Gaya agresif 

cenderung galak, menuntut, kasar dan bertindak dengan 

gaya bermusuhan, serta sering tidak peka terhadap hak 

dan perasaan orang lain. Gaya manipulatif, berusaha 

mendapatkan yang diinginkan dengan membuat orang 

lain merasa bersalah kepada dirinya, memilih bertingkah 

sebagai korban agar orang lain melakukan sesuatu 

untuk dirinya. Gaya pasif, bersifat tidak tegas dan 

pasrah, membiarkan orang lain “menindas” dirinya 

tanpa mengekspresikan perasaannya dan tidak 

memberitahu orang lain tentang keinginannya. Gaya 

asertif, mengekspresikan perasaannya, meminta apa 

yang diinginkan, dan berkata tidak untuk hal yang tidak 

diinginkan. Gaya asertif memperjuangkan hak-hak yang 

benar sah, mengekspresikan pandangan secara terbuka, 

berusaha mengubah perilaku yang salah, dan menolak 

paksaan untuk dimanipulasi. Menurut Santrock (2008), 

bersikap asertif adalah pilihan terbaik bagi guru dalam 

berkomunikasi verbal dengan siswa untuk 

menyelesaikan konflik. 
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Dalam berbagai hal, seorang guru bisa 

mengalami situasi komunikasi dengan siswa berjalan 

tidak efektif. Santrock (2008) mengemukakan lima hal 

yang dapat menjadi rintangan dalam menjalankan 

komunikasi verbal yang efektif, yaitu (1) kritik, (2) 

pelabelan (memberi julukan), (3) menasihati, (4) 

mengatur-atur, dan (6) ceramah moral. Mengevaluasi 

dengan memberikan kritik kepada siswa dapat 

mengurangi efektivitas komunikasi sehingga mengkritik 

siswa dapat dilakukan dengan meminta siswa evaluasi 

diri, misalnya penyebab nilai ujiannya yang buruk. 

Julukan atau pelabelan biasanya menjadi cara untuk 

merendahkan siswa dengan menggunakan kata-kata 

hinaan sehingga guru harus mengontrol perkataannya 

dan perkataan murid agar dapat saling memahami 

perasaan satu sama lain.  

Menasihati yang dimaksud dalam hal ini adalah 

merendahkan orang lain lalu memberikan nasihat solusi, 

dan mengatur-atur dapat terjadi dengan memerintahkan 

orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan sehingga 

dapat menimbulkan resistensi. Ceramah moral yang 

bersifat mengkhotbah bagi siswa dapat meningkatkan 

rasa bersalah dan kegelisahan pada diri siswa. Dengan 

demikian, seorang guru lebih baik menggunakan bahasa 

yang tidak terlalu menyalahkan siswa. 
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Mengelola kelas secara efektif akan lebih mudah 

dilakukan apabila guru dan siswa memiliki keterampilan 

mendengar yang baik. Seorang pendengar yang baik 

akan mendapatkan daya tarik bagi orang lain untuk 

berkomunikasi. Pendengar yang baik akan mendengar 

secara aktif dan tidak sekadar menyerap informasi 

secara pasif. Menurut Santrock (2008), mendengar aktif 

berarti memberikan perhatian penuh pada pembicara, 

memfokuskan diri pada isi intelektual dan emosional dari 

pesan. Dikatakan pula bahwa seorang guru dapat 

menggunakan strategi di bawah ini untuk berinteraksi 

dengan siswa dan melatihkan keterampilan siswa dalam 

mendengar aktif, sebagai berikut: 

Guru memberikan perhatian cermat pada orang 

yang sedang berbicara. Hal ini akan menunjukkan bahwa 

seseorang tertarik terhadap hal yang sedang 

dibicarakan, menggunakan kontak mata, isyarat 

condong badan kepada orang yang sedang berbicara. 

Guru melakukan parafrasa, menyatakan kembali 

kalimat yang baru saja dikatakan orang lain dengan 

menggunakan kalimat sendiri. 

Guru menyintesiskan tema dan pola, meringkas 

tema utama dan perasaan pembicara yang disampaikan 

dalam percakapan panjang. 
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Guru memberikan umpan balik atau tanggapan 

dengan cara yang kompeten, dapat berupa tanggapan 

verbal atau nonverbal yang membuat pembicara 

mengerti pencapaian target sasaran pesan. 

Selain komunikasi verbal, interaksi di dalam kelas 

juga dapat terjadi komunikasi nonverbal. Dengan 

demikian, komunikasi nonverbal juga penting 

diperhatikan dalam rangka mencapai komunikasi yang 

efektif dalam pembelajaran. Komunikasi nonverbal 

biasanya dilakukan untuk memback-up atau 

menegaskan pesan verbal. Namun, pesan nonverbal 

lebih efektif dalam mencapai sasaran pesan. Banyak 

pakar komunikasi percaya bahwa sebagian besar 

komunikasi interpersonal dilakukan secara nonverbal. 

Bahkan siswa yang duduk di sudut ruangan sambil 

membaca buku sebenarnya mungkin sedang 

mengomunikasikan keinginannya menyendiri secara 

nonverbal (Santrock, 2008). Ekspresi wajah, komunikasi 

mata, sentuhan, menghormati ruang pribadi dan 

melakukan diam merupakan teknik komunikasi 

nonverbal yang efektif dalam membangun interaksi 

positif antara guru dengan siswa maupun siswa dengan 

siswa. 
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Tuhan tidak akan menurunkan ujian kepada 

manusia, kecuali sesuai dengan 

kesanggupannya 
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Iklim Kelas 
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Pengertian Iklim Kelas 

 

Ada beberapa istilah yang terkadang digunakan 

secara bergantian dengan kata climate, yang 

diterjemahkan dengan iklim, seperti feel, atmosphere, 

tone, dan environment. Dalam konteks ini, istilah iklim 

kelas digunakan untuk mewakili kata-kata tersebut dan 

kata-kata lain seperti learning environment, group 

climate dan classroom environment. 

Bloom (1964) mendefinisikan iklim dengan 

kondisi, pengaruh, dan rangsangan dari luar yang 

meliputi pengaruh fisik, sosial, dan intelektual yang 

mempengaruhi siswa. Hoy dan Forsyth (1986) 

mengatakan bahwa iklim kelas adalah organisasi sosial 

informal dan aktivitas guru kelas yang secara spontan 

mempengaruhi tingkah laku. Di samping itu, Hoy dan 

Miskell (1987) mengatakan bahwa iklim merupakan 

kualitas dari lingkungan (kelas) yang terus menerus 

dialami oleh guru-guru, mempengaruhi tingkah laku, 

dan berdasar pada persepsi kolektif tingkah laku 

mereka. Selanjutnya, Hoy dan Miskell (1987) 

menambahkan bahwa istilah iklim seperti halnya 

kepribadian pada manusia. Artinya, masing-masing 

kelas mempunyai ciri (kepribadian) yang tidak sama 

dengan kelas-kelas yang lain, meskipun kelas itu 

dibangun dengan fisik dan bentuk atau arsitektur yang 
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sama. Moos (1979) juga menambahkan bahwa iklim 

kelas seperti halnya manusia, ada yang sangat 

berorientasi pada tugas, demokratis, formal, terbuka, 

atau tertutup. 

iklim dengan kondisi, pengaruh, dan 

rangsangan dari luar yang meliputi 

pengaruh fisik, sosial, dan intelektual 

yang mempengaruhi siswa. 

Berdasarkan beberapa pengertian iklim kelas di 

atas, dapat dipahami bahwa iklim 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. 
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Dimensi-dimensi Iklim Kelas 

 

Dimulai dengan mengaji iklim lembaga kerja, 

Moos (1979) mengemukakan ada tiga dimensi umum 

yang dapat digunakan untuk mengukur lingkungan 

psikis dan sosial. 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, Arter (1989) menyebutkan satu dimensi sebagai 

pengembangan dari dimensi-dimensi Moos, yaitu 

dimensi lingkungan fisik (physical environment). Bagian 

berikut mendiskusikan dimensi-dimensi di atas dengan 

beberapa contoh skala (scales) yang ada di dalamnya. 

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. Moos (1979) mengatakan 

bahwa dimensi ini mencakup aspek afektif dari interaksi 

antar siswa dan antara siswa dan guru. 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 



 Iklim Kelas 
 

91 

tertarik pada kegiatan-kegiatan dan berpartisipasi dalam 

diskusi-diskusi di kelas. 

Dimensi pertumbuhan atau perkembangan 

pribadi yang disebut juga dimensi yang berorientasi 

pada tujuan 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), 

kompetisi (competition). Skala kecepatan, misalnya, 

mengukur bagaimana tempo (cepat atau lambatnya) 

pembelajaran berlangsung.  

Dimensi perubahan dan perbaikan sistem 

membicarakan seberapa sampai di mana iklim kelas 

mendukung harapan, memperbaiki kontrol dan 

merespons perubahan. Skala-skala yang termasuk 

dalam dimensi ini di adalah formalitas (formality), 

demokrasi (democracy), kejelasan aturan (rule clarity), 

dan inovasi (innovation). 
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Skala-skala Iklim Kelas 

 
Skala, yang diterjemahkan dari scale merupakan 

penjabaran lebih lanjut dari dimensi iklim kelas, seperti 

telah disebutkan di muka. Skala itu digunakan pada 

jenjang pendidikan yang berbeda-beda, mulai dari 

sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Sebagai 

contoh, dalam Learning Environment Inventory (LEI) 

terdapat beberapa skala yang telah diteliti dan 

dikembangkan sedemikian rupa sehingga memberikan 

kemudahan bagi peneliti berikutnya atau bahkan 

pengguna instrumen untuk memberikan keputusan 

terhadap alat ukur tersebut. 

Siswa melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka 

berada atau belajar. Seorang siswa bisa terlatih 

mengemukakan pendapat kepada orang lain dengan 

baik karena gurunya memotivasi untuk melakukan itu. 

Demikian juga sebaliknya, mereka tidak bisa atau tidak 

pernah mengemukakan dengan baik karena gurunya 

tidak pernah memberikan kesempatan.  

Studi keterkaitan antara iklim kelas dan tingkah 

laku siswa sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1935. 

Di antaranya dilakukan oleh Lewin dalam Fraser (1986). 

Dikatakan bahwa tingkah laku merupakan akibat dari 

kaitan antara pribadi orang dan lingkungan. Pendapat 
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Lewin dapat diformulasikan dalam suatu rumus 

matematik, yaitu: B = f (P, E)  

Keterangan :    

B = Behaviour 

f = function 

P = Personality 

E = Environment  

Dalam konteks bahasa Indonesia maksud 

formula tersebut adalah, TL = f (K, L) artinya tingkah 

laku (TL) merupakan fungsi dari kepribadian (K) dan 

lingkungan (L). Dia berargumen bahwa untuk 

mengetahui dan memprediksi tingkah laku psikologis 

siswa (B/TL), seseorang harus memahami bermacam-

macam peristiwa psikologis seperti tindakan, emosi dan 

ekspresi seseorang (P/K) dan lingkungan psikologisnya 

(E/L). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 

pendekatan Lewin ini menekankan pada pentingnya dua 

hal di atas, yaitu lingkungan dan kepribadian sebagai 

faktor yang membentuk tingkah laku siswa. 

Menurut Murray sebagaimana dikutip oleh Fisher 

(1990) mengatakan bahwa tingkah laku dipengaruhi, 

baik oleh kepribadian maupun lingkungan eksternal. Dia 

mengajukan suatu model kebutuhan dan tekanan 

(press) yang dapat dianalogikan seperti halnya pribadi 

dan lingkungan. Kebutuhan pribadi mengacu pada 



 Iklim Kelas 
 

94 

motivasi individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, 

sedangkan lingkungan press merupakan situasi 

eksternal yang mendukung atau bahkan menyebabkan 

kekacauan dalam mengungkapkan kebutuhan pribadi 

seseorang. 

Lebih jauh, Walberg (dalam Farley dan Gordon, 

1981) menunjuk pengaruh lingkungan pada belajar 

siswa. Dia merumuskan definisinya juga dalam suatu 

formula matematik, yaitu:  L = f (A, T, E) 

Keterangan :    

L = Learning  

f  = function 

A = Attitude 

T = Instructional Treatment 

E = Environment  

Dalam konteks bahasa Indonesia dapat 

dirumuskan B = f (S, Ppg, L) yang berarti bahwa belajar 

(B) merupakan perpaduan antara sikap (S), perlakuan 

pengajaran (Ppg) dan lingkungan (L). Atas dasar 

pendapat-pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan (kelas) dapat menyebabkan perbedaan 

tingkah laku yang pada gilirannya juga akan 

memengaruhi prestasi siswa. 
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Strategi Penataan Lingkungan 
Belajar Kondusif 
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Makna Dimensi Kenyamanan dan 

Keindahan Penataan Perabot Kelas  

 

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 para siswanya di kelas. 

Karena itu, manajemen atau pengelolaan kelas 

merupakan hal utama dalam menunjang dan 

mendukung terciptanya lingkungan kelas pembelajaran 

yang nyaman dan menyenangkan.  

Kelas adalah tempat siswa melakukan proses 

belajar (bekerja dan berkreasi). Penataan perabot kelas 

yang mempertimbangkan aspek kenyamanan dan 

keindahan dinilai dapat memengaruhi proses belajar 

siswa dalam menerima, menyerap, dan mengolah 

informasi. Penciptaan lingkungan belajar dan suasana 

belajar yang dapat menimbulkan kenyamanan dan rasa 

aman serta santai, akan dapat mendorong siswa untuk 

dapat berkonsentrasi dan mampu belajar dengan 

mudah. 

Berpijak dari temuan penelitian bahwa kelas yang 

mempertimbangkan aspek kenyamanan dan keindahan 

merupakan syarat penting bagi terciptanya lingkungan 

belajar yang kondusif. Interaksi guru dan siswa maupun 

160 
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interaksi siswa antar siswa sangat dipengaruhi oleh 

suasana kelas yang indah dan nyaman. Kenyamanan 

dan keindahan terdiri atas kenyamanan psikis dan 

kenyamanan fisik. Kenyamanan psikis adalah 

kenyamanan kejiwaan (rasa aman, tenang, gembira, 

dan sebagainya) yang terukur secara subjektif 

(kualitatif). Kenyamanan fisik dapat terukur secara 

objektif (kuantitatif); yang meliputi kenyamanan spasial, 

visual, auditorial dan termal. 

sarana pembelajaran sangat menentukan 

kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya akan meningkatkan prestasi 

belajar.  

Dalam mencapai keberhasilan belajar, 

lingkungan kelas merupakan salah satu faktor 

penunjang tercapainya hasil belajar. Tempat dan 

lingkungan belajar yang nyaman dan indah 

memudahkan siswa untuk berkonsentrasi. Dengan 

penataan lingkungan kelas yang nyaman dan indah, 

siswa akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik 

dan dapat menikmati proses belajar dengan tenang. 

Pada gilirannya, siswa dapat bereksperimen dan 

mengekspresikan diri untuk mendapatkan konsep dan 
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informasi baru sebagai wujud dari hasil belajar, 

(Mariyana, 2010: 17). 

Kenyamanan fisik akan dapat terwujud jika guru 

memperhatikan aspek ergonomic. Karena ergonomi 

berusaha untuk mengupayakan agar ruang belajar 

menjadi nyaman untuk dimanfaatkan sebagai tempat 

belajar, energi sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan belajar saja 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 Gamez & Cybis (1998) yang 

menyatakan bahwa sarana pembelajaran sangat 

menentukan kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar.  

Dalam penataan perabot kelas, 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 dilalukan guru 

dalam menciptakan kenyamanan dan keindahan kelas 

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rilatupa, (2008), 
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yaitu agar rotasi mata saat melihat suatu objek tidak 

lebih dari 5o di atas horizontal plane dan 30o di bawah 

horizontal plane. Artinya, dalam menempatkan perabot 

kelas hendaknya diperhitungkan siswa yang duduk 

paling depan dan paling belakang. Ini bertujuan 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 

menata ruang kelas yang menyenangkan dan kondusif 

bagi kegiatan belajar. Lingkungan kelas yang indah dan 

menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap 

dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan. Guru sudah mengupayakan 

bagaimana kenyamanan dan keindahan dalam ruang 

kelas, baik secara fisik maupun non fisik dapat terwujud.  

Dimensi ergonomi sesungguhnya 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 ruang pebelajar 

yang nyaman berdasarkan asas ergonomis sebagai 

upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif.  
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Karakteristik lingkungan pembelajaran yang 

nyaman dan indah sebagaimana disarankan oleh Degeng 

(1989) adalah semua apa yang diciptakan dalam 

lingkungan kelas, pembelajaran bermakna. Artinya, 

masing-masing komponen mempunyai peran sehingga 

suasana pembelajaran benar-benar inspiratif, 

menantang, dan memotivasi serta 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 

maju bersama tiap siswa untuk mewujudkan belajar 

yang bermakna. 

Sarana pembelajaran yang demikian, sangat 

menentukan kualitas proses pembelajaran yang pada 

akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Setyosari (2009) juga menegaskan bahwa ruang-ruang 

kelas yang memperhatikan aspek ergonomi akan 

menimbulkan kesan positif bagi siswa di dalam belajar.  

Berdasarkan uraian tersebut, 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 dapat terwujud dengan baik. 
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Makna Pembelajaran Berpusat pada Siswa 

melalui Penataan Tempat Duduk  

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam 

penciptaan lingkungan pembelajaran yang kondusif, 

peran siswa sebagai subjek belajar menjadi syarat 

mutlak. Berangkat dari konsep mengajar sebagai proses 

mengatur lingkungan dengan harapan agar siswa 

belajar, dalam konsep ini 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 (Degeng, 1998).  

Artinya, mau belajar apa siswa dari topik yang 

harus dipelajari, bagaimana cara mempelajarinya, 

bukan hanya guru yang menentukan tetapi juga siswa. 

Siswa memiliki 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 Degeng 

(1998) bahwa guru berperan meladeni pertanyaan-

pertanyaan siswa atau lebih banyak sebagai orang yang 

membantu siswa untuk belajar. Karena tujuan utama 

mengajar adalah membelajarkan siswa. 
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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 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 dimilikinya. 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 Degeng (1998), 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. Dengan demikian, titik berat 
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proses pembelajaran terletak pada siswa (students 

centered). Guru berperan sebagai fasilitator atau 

instruktur yang membantu siswa mengonstruksi 

konseptualisasi dan solusi dari masalah yang dihadapi. 

Dengan demikian, suasana pembelajaran yang kondusif 

akan dapat terealisasikan dengan baik. 

Pemikiran pembelajaran berpusat pada siswa 

sebagai komunitas yang bermakna bagi anak. Hal ini 

sebagaimana yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara 

sejalan dengan pemikiran Degeng yang memandang 

bahwa 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.  

kriteria keberhasilan proses mengajar 

tidak diukur dari sejauh mana siswa 

telah menguasai materi pelajaran tetapi 

diukur dari sejauh mana siswa telah 

melakukan proses belajar. 

Sebaliknya objek-objek yang tidak bermakna 

akan diabaikan oleh anak. Anak-anak memilih sendiri 
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pengetahuan apa yang akan dikonstruksi dalam pikiran 

berdasarkan derajat kepentingannya. Lingkungan sosial 

kelas sebagai pusat kedua dalam mendidik siswa, 

memberikan dasar penting-tidaknya suatu pengetahuan 

bagi anak. Pemikiran ini juga sejalan dengan pemikiran 

Vygotsky (1978) yang menjadi salah satu dasar dari 

konstruktivisme sosial. 

Penerapan teori konstruktivisme dalam proses 

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 memungkinkan terbentuknya 

pengetahuan. Mereka harus menjalani sendiri berbagai 

pengalaman yang pada akhirnya memberikan percikan 

pemikiran (insight) tentang pengetahuan-pengetahuan 

tertentu. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam 
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pembelajaran adalah siswa perlu menguasai bagaimana 

caranya belajar. Dengan demikian, ia dapat jadi 

pembelajar mandiri dan menemukan sendiri 

pengetahuan-pengetahuan yang ia butuhkan dalam 

kehidupan. 

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Degeng 

(1998) dan Dewantara (2004). 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. 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-

penilaian terhadap berbagai hal. Mengajar dalam 

konteks ini adalah membantu siswa untuk berpikir kritis, 

sistematis, dan logis dengan membiarkan mereka 

berpikir sendiri. 

Sejalan dengan pemikiran konstruktivisme, Ki 

Hadjar Dewantara dalam semboyannya Tut Wuri 

Handayani, menempatkan guru sebagai orang yang 

berada di belakang siswa, membimbing, dan mendorong 

siswa untuk belajar, memberikan teladan, serta 
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membantu siswa membiasakan dirinya untuk 

menampilkan perilaku yang bermakna dan berguna bagi 

masyarakatnya. 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 proses 

pembelajaran sehingga siswa benar-benar terlibat. 

Keterlibatan guru dengan siswa pada saat-saat siswa 

sedang berjuang menemukan berbagai pengetahuan 

sangat diperlukan untuk menumbuhkan rasa percaya 

siswa, baik pada dirinya sendiri maupun pada pengajar. 

Guru harus memiliki fleksibilitas pikiran yang 

tinggi agar dapat memahami dan menghargai pemikiran 

siswa. Sering, siswa menampilkan pendapat yang 

berbeda bahkan bertentangan dengan pemikiran guru. 

Apa yang dikatakan oleh murid dalam menjawab sebuah 

pertanyaan adalah masuk akal bagi mereka saat itu. Jika 

jawaban itu jauh bertentangan dengan prinsip-prinsip 

keilmuan atau membahayakan, guru harus hati-hati 

dalam memberikan pengarahan. Jangan sampai 

pengarahan yang diberikan menghilangkan rasa ingin 

tahu siswa atau menimbulkan konflik antara guru dan 

siswa.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa perubahan paradigma 
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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 banyak 

diberikan kepada siswa sesuai dengan ungkapan yang 

ditulis Slameto “Teaching is the guidance of learning”. 

(Mengajar adalah bimbingan kepada siswa, yang 

mengalami proses belajar). Menurut Slameto (2012:32), 

mengajar dapat dilukiskan sebagai membuat keputusan 

dalam berinteraksi. Terkait dengan ungkapan di atas, 

guru memiliki tanggung jawab penting dalam rangka 

menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.  
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Makna Penyampaian Pembelajaran, 

Penggunaan Media, dan Dukungan Guru 

melalui Interaksi Guru dan Siswa  

 
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 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.  

Belajar adalah proses pemaknaan 

informasi baru, penyusunan pengetahuan 

dari pengalaman konkret, aktivitas 

kolaboratif, dan refleksi serta 

interpretasi 

Tujuan pengorganisasian aktivitas-aktivitas 

belajar siswa tersebut adalah menciptakan kondisi-

kondisi belajar yang dibutuhkan siswa untuk melakukan 
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kaitan-kaitan intelektual yang bisa membantunya 

belajar dan maju sesuai dengan perbedaan tahapan 

perkembangannya. Di samping itu, tujuan 

pengorganisasian aktivitas-aktivitas belajar siswa juga 

untuk menciptakan aktivitas-aktivitas belajar siswa yang 

asli yang sangat mendasar dalam upaya mendorong 

pembentukan the child’s co-authoring knowledge 

(Kozulin, 1998).  

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan guru 

sejalan dengan apa yang disarankan oleh Degeng 

(1989). Secara lengkap, ada komponen yang perlu 

diperhatikan dalam mempreskripsikan strategi 

penyampaian, yaitu (1) media pembelajaran, (2) 

interaksi siswa dengan media, dan (3) struktur belajar 

mengajar. Media pembelajaran merupakan komponen 

strategi penyampaian yang dapat dimuati pesan yang 

akan disampaikan 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 
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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 

(Degeng, 1989). 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.  

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 informasi baru. 

Mengatur lingkungan belajar merupakan titik 

awal yang logis untuk pengelolaan ruang kelas karena 

hal ini merupakan sebuah tugas yang dihadapi semua 

guru sebelum pembelajaran dimulai. Banyak guru 

merasa lebih mudah merencanakan aspek penataan 

lingkungan ruang kelas lainnya begitu mereka 

mengetahui bagaimana unsur psikologis dari ruang kelas 
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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 khusus pengajaran secara langsung. 

Misalnya, membuat satuan pelajaran, penyajian 

informasi, mengajukan pertanyaan, 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, 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 
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(pengetahuan awal) dan fenomena, ide, atau informasi 

baru. Pengetahuan awal yang dibawa siswa di dalam 

belajar senantiasa mengalami pembaharuan, modifikasi, 

penambahan, revisi, bahkan perubahan sebagai akibat 

informasi baru. Pengonstruksian pengetahuan 

merupakan hasil dari pemikiran dan interaksi siswa 

dalam suatu koneksi sosial. Proses belajar tidak dapat 

dilepaskan dari tindakan (aktivitas) dan interaksi. 

Sebab, persepsi dan aktivitas berjalan seiring bersifat 

dialogis. Pengetahuan tidak terpisahkan dari aktivitas 

dan pengetahuan itu dikonstruksi dan dari komunitas 

belajar, pengetahuan didiseminasikan dan diterapkan. 

Jadi, belajar dan pembelajaran merupakan proses 

penciptaan makna sebagai akibat aktivitas dan interaksi 

sosial. 

Dalam interaksi sosial, terjadi proses 

pembimbingan dan negosiasi antara siswa dan siswa 

lain, antara siswa dan guru dalam zona perkembangan 

terdekat siswa. Hasil interaksi sosial tersebut, yaitu 

siswa menjadi lebih mandiri dan terjadi transformasi 

pengetahuan-pengetahuan yang dipersepsi sebagai 

sesuatu yang dinamis, diciptakan, dikaji, dianalisis, dan 

diinternalisasi oleh siswa. 

Kerangka pemikiran konstruktivistik juga Ki 

Hadjar Dewantara masih relevan untuk dijadikan pijakan 
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dalam menciptakan, 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 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 (Degeng, 1998). 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 
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mengerjakannya”. Pendekatan ini menghargai 

pandangan siswa dan berusaha mendorong siswa ke 

dalam cara yang telah direncanakan untuk mereka 

sendiri. 

Degeng (1989) 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, melibatkan pengalaman-pengalaman 

konkret. Strategi belajar seseorang akan menentukan 

kualitas proses dan hasil belajarnya (Degeng, 1989). 

Implikasi untuk strategi pembelajaran adalah 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar 

sesuai dengan strateginya masing-masing, menyediakan 

peluang bagi siswa untuk melakukan evaluasi diri 

tentang proses dan hasil belajarnya. 

Aktivitas belajar juga memerlukan bahan dan 

media perantara untuk memberikan 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 
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menyampaikan pesan-pesan atau informasi-informasi 

kurikulum, melainkan sebagai psychological tools yang 

berfungsi untuk menjembatani atau memediasi dan 

memfasilitasi adanya kesenjangan antara muatan 

kognitif siswa dan muatan belajarnya. 

Disisi lain, Ki Hadjar Dewantara (2004) 

mengatakan bahwa pengalaman merupakan media yang 

dapat memfasilitasi siswa memperoleh sesuatu yang 

bermakna dan dapat dijadikan pijakan dalam 

menentukan arah pembelajaran. Pembelajaran tentang 

konsekuensi logis dari tindakan sesuai dengan hukum 

sebab-akibat dan kesadaran tentang pentingnya belajar 

bagi kehidupan siswa dalam keseharian mereka. 

Paradigma Ki Hadjar Dewantara (2004) dengan 

semboyan “Tut Wuri Handayani”, menempatkan 

pengajar sebagai orang yang berada di belakang siswa, 

membimbing dan mendorong siswa untuk belajar, 

memberi teladan, serta membantu siswa membiasakan 

dirinya untuk menampilkan perilaku yang bermakna dan 

berguna bagi masyarakatnya. 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 
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saat-saat siswa sedang berjuang menemukan berbagai 

pengetahuan sangat diperlukan untuk menumbuhkan 

rasa percaya siswa baik pada dirinya sendiri maupun 

pada guru. 

pengalaman merupakan media yang dapat 

memfasilitasi siswa memperoleh sesuatu 

yang bermakna dan dapat dijadikan 

pijakan dalam menentukan arah 

pembelajaran. 

Menata aktivitas belajar siswa bagi terjadinya 

rekonstruksi-rekonstruksi terhadap muatan, operasi-

operasi dan fungsi-fungsi internalnya, terutama 

terhadap aktivitas belajar yang menuntut kaitan-kaitan 

intelektual untuk berpikir secara komprehensif. Menurut 

Vygotsky (1973) dalam sejarah kehidupan manusia, 

alat-alat psikologis inilah yang menguasai manusia dan 

membawanya kepada tingkat peradaban yang tinggi. 

Sebab, melalui alat-alat psikologis itu pula manusia 

mampu menciptakan pengetahuan produktif bukan 

pengetahuan reproduktif. 

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 
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kontribusi dukungan sosial yang diberikan guru juga 

turut membangun keberhasilan siswa di dalam meraih 

prestasi. Terutama adanya bentuk dukungan relasional 

dan informasional yang berkontribusi secara langsung 

terhadap kelompok siswa. Misalnya, guru yang 

menyampaikan materi pelajaran dengan cara selalu 

mendampingi siswa ketika pelajaran berlangsung dan 

memberikan pemahaman dengan lebih dekat. Hal 

tersebut secara tidak langsung mampu membantu siswa 

untuk mempermudah memahami dan menguasai materi 

pelajaran. 

Selanjutnya, kontribusi yang lebih mampu 

meningkatkan semangat dan memudahkan siswa di 

dalam meraih keberhasilan pada kelompok siswa, 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 Armento (1991), yaitu guru 
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sebagai pengambil keputusan (decision maker). 

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 terhadap konteks (Leming, 1991). Guru 

juga berperan sebagai partisipan kooperatif (cooperative 

participant) yang selalu terbuka untuk bekerja sama 

dengan siswa di dalam berbagai aktivitas belajar yang 

dilakukan dan mendorong para siswa untuk 

menggunakan cara-cara berpikir secara alamiah 

(Burger, 1970). 

Berkaitan dengan peran guru dalam konteks 

interelasinya 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 paradigma peran guru dalam 

pembelajaran, guru tidak lagi memandang siswa sebagai 

botol kosong yang harus diisi. Sebab, sesungguhnya 
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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 (Leming, 

1991). Dengan 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. 
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 Makna Penanaman Nilai Kebebasan 

Interaksi antar Siswa  

 

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 

akan 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 dimiliki. 

Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan 

oleh Degeng (1998) bahwa lingkungan belajar 

bagaimanapun penetapannya, haruslah dimaksudkan 

agar si belajar atau si pebelajar mudah, nikmat, dan 

nyaman dalam belajar. Pandangan teori konstruktivistik 

tentang penataan lingkungan kelas berangkat dari 

pengakuan bahwa orang yang belajar harus bebas. 

Hanya 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 



 Strategi Penataan Lingkungan Belajar Kondusif 
 

121 

ketidakmampuan dilihat dari teori konstruktivistik 

sebagai interpretasi berbeda yang patut dihargai. 

Berpijak dari fenomena tersebut, Degeng (1998) 

memandang bahwa penentu keberhasilan belajar adalah 

kebebasan. 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 melakukan kontrol terhadap pemenuhan 

kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang 

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 

belajar atau si pebelajar perlu diberikan kebebasan 

untuk menentukan pilihan-pilihan sesuai dengan 

kemampuannya (Degeng, 1998).  
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Lebih jauh lagi, Degeng (1998) mengatakan 

bahwa banyaknya aturan belajar yang sering dibuat guru 

dan harus ditaati siswa menyebabkan rasa takut dan 

bersalah. Hal tersebut juga dapat membuat para siswa 

kehilangan kebebasan berbuat dan melakukan 

pengontrolan diri. Padahal, kontrol diri merupakan 

modal awal penumbuhan penghargaan dan keragaman. 

Pandangan singkat teori konstruktivistik tentang 

penataan lingkungan pembelajaran dan pembelajaran 

adalah ketidakteraturan, ketidakpastian, kesemrawutan 

si belajar harus bebas. Dengan demikian, kebebasan 

menjadi unsur yang esensial dalam lingkungan belajar. 

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 (Degeng, 1998). 

Di samping “kebebasan”, hal penting lain yang 

perlu dimunculkan dalam lingkungan belajar untuk 

menumbuhkan the will to learn adalah realness; sadar 

bahwa anak mempunyai kekuatan di samping 

kelemahan, mempunyai keberanian di samping rasa 
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takut dan cemas, bisa marah di samping juga bisa 

gembira. Realness tidak hanya dimiliki oleh anak tetapi 

juga oleh semua orang yang terlibat dalam proses 

pembelajaran. 

Lingkungan belajar yang bebas dan yang disadari 

oleh realness dari 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. 

Kebebasan, realness, dan sikap serta persepsi 

yang positif terhadap belajar menjadi modal dasar untuk 

memunculkan prakarsa belajar. Tanpa sikap dan 

persepsi yang positif, belajar mungkin tidak akan pernah 

terjadi. Tanpa realness, perlakuan-perlakuan guru 

terhadap siswa tidak menimbulkan rasa aman. Begitu 

pun tanpa kebebasan, siswa tidak akan dapat belajar 

dengan caranya yang terbaik. Unsur-unsur inilah yang 
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perlu ditonjolkan dalam penataan lingkungan belajar 

yang berdimensi konstruktivistik. 

Di samping untuk menumbuhkan prakarsa 

belajar, penataan lingkungan yang memberikan 

kebebasan untuk berbuat dan melakukan pilihan juga 

sangat penting untuk mengembangkan kemampuan 

mental produktif pada siswa. Kemampuan mental yang 

produktif dapat terbentuk secara optimal apabila siswa 

mendapatkan kebebasan yang cukup untuk bertindak 

secara mandiri tanpa dikekang oleh aturan-aturan yang 

tidak ada kaitannya dengan belajar. Jadi, sangat perlu 

adanya pembaharuan paradigma pembelajaran dari 

keteraturan atau bersifat 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-pilihan belajar sehingga aktivitas belajar dan 

pembelajaran menjadi bebas, santai, menyenangkan, 

menggairahkan dan menakjubkan.  

Penerapan teori konstruktivisme dalam 

proses pembelajaran menghasilkan 

metode pengajaran yang menekankan 

aktivitas utama pada siswa. 
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Kalau kita kaji, sistem kebebasan dan sistem 

merdeka yang diungkapkan Ki Hadjar Dewantara (2004) 

memiliki pemahaman yang sama dengan pandangan 

konstruktivisme Degeng. Pemikiran konstruktivisme 

Degeng (1998) menyatakan bahwa pengetahuan 

merupakan hasil konstruksi manusia. Orang yang belajar 

tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang 

diajarkan tetapi menciptakan sendiri pengertian yang 

dimilikinya. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan 

bahwa pengetahuan tidak mungkin ditransfer kepada 

orang lain karena setiap orang membangun 

pengetahuannya sendiri. 

Penerapan teori konstruktivisme dalam proses 

pembelajaran menghasilkan metode pengajaran yang 

menekankan aktivitas utama pada siswa. Lingkungan 

belajar yang didasari teori konstruktivisme memandang 

siswa sebagai orang yang menanggapi secara aktif objek 

dan peristiwa dalam lingkungannya, serta memperoleh 

pemahaman tentang seluk-beluk objek-objek dan 

peristiwa-peristiwa itu. 

Menurut teori ini, perlu disadari bahwa siswa 

adalah subjek utama dalam kegiatan penemuan 

pengetahuan. Mereka mampu menyusun dan 

membangun pengetahuan melalui berbagai pengalaman 

yang memungkinkan terbentuknya pengetahuan. 
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Mereka harus menjalani sendiri berbagai pengalaman 

yang akhirnya memberikan percikan pemikiran (insight) 

tentang pengetahuan-pengetahuan tertentu. Hal 

terpenting dalam pembelajaran, yaitu siswa perlu 

menguasai bagaimana caranya belajar. Ia bisa menjadi 

pembelajar mandiri dan menemukan sendiri 

pengetahuan-pengetahuan yang ia butuhkan dalam 

kehidupan. 
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Studi Fenomenologi 

 

Studi Kasus pada Sekolah Menengah 
Pertama di Ponorogo 
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Fenomenologi 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

yang berlangsung dalam latar yang wajar karena 

bertujuan memahami fenomena-fenomena yang terjadi 

dalam subjek penelitian. 

Bogdan dan Biklen (1982) 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). 

Pendekatan kualitatif menurut Moleong (2004:4) 

merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial yang bergantung pada pengamatan manusia 

dalam kawasannya yang berhubungan dengan orang-

orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.  

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 

fenomenologi 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 
71 
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gagasan-gagasan awal peneliti mengenai suatu 

peristiwa atau pengalaman dengan tujuan untuk 

memahaminya dari dunia tempat para partisipan 

berada. 

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 

metodologis dalam penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif dengan menggunakan 

metode fenomenologi membantu peneliti 

memasuki sudut pandang orang lain, dan 

berupaya memahami mengapa mereka 

demikian 

Sebagai sebuah filosofi, fenomenologi adalah 

salah satu tradisi intelektual utama yang telah 

mempengaruhi riset kualitatif. Fenomenologi menurut 

Husserl sebagaimana dikutip oleh Mulyana (2008) 

memberi pengetahuan yang perlu dan esensial 

mengenai apa yang ada. Sebagai sebuah pendekatan 

konstruktivis dengan metodologi kualitatif, metode 
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fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang 

harus diambil sehingga peneliti sampai pada fenomena 

yang murni.  

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 pengalaman serta gambaran kehidupan sehari-hari. 

Dengan demikian fenomenologi dapat dijelaskan sebagai 

metode kembali ke benda itu sendiri, dan ini disebabkan 

benda itu sendiri merupakan objek kesadaran langsung 

dalam bentuk yang murni. 

Penelitian dengan metode kualitatif atau menurut 

istilah lain metode interpretatif (Gall, Gall, & Borg, 

2003), khususnya fenomenologi yang fokusnya pada 

pemahaman dan penemuan konstruksi makna dari 

perspektif subjek atau partisipan penelitian yang 

diungkap dari esensi struktur pengalaman-pengalaman 

personal subjek (Cresswel, 2009:83). 

 Patton (2002:104) berpendapat bahwa dengan 

fenomenologi seseorang dapat mempelajari bentuk-

bentuk pengalaman dari sudut pandang orang yang 



 Studi Fenomenologi 
 

131 

mengalaminya secara langsung, seolah-olah orang 

tersebut mengalaminya sendiri. Fenomenologi tidak saja 

mengklasifikasikan setiap tindakan sadar yang dilakukan 

namun juga meliputi prediksi terhadap tindakan di masa 

yang akan datang dilihat dari aspek-aspek yang terkait 

dengannya. Semuanya itu bersumber dari bagaimana 

seseorang memaknai objek dalam pengalamannya. Oleh 

karena itu, tidak salah apabila fenomenologi juga 

diartikan sebagai studi tentang makna sedangkan 

makna itu lebih luas dari sekadar bahasa yang 

mewakilinya. 

Berkaitan dengan studi fenomenologi, Stephen 

W. Little John (2002) beranggapan bahwa suatu 

fenomena bukanlah realitas yang berdiri sendiri. 

Fenomena yang tampak merupakan objek yang penuh 

dengan makna yang transendental. Fenomenologi 

merupakan penelitian yang mencari esensi makna 

pengalaman pribadi, konstruksi sosial mengenali realitas 

kelompok, dan bahasa dan struktur komunikasi. Dunia 

sosial keseharian tempat manusia hidup senantiasa 

merupakan suatu yang inter-subjektif dan sarat dengan 

makna. Dengan demikian, fenomena yang dipahami oleh 

manusia adalah refleksi dari pengalaman transendental 

dan pemahaman tentang makna.  
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Fenomenologi merupakan upaya 

pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi 

bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui 

dalam pengalaman biasa. Fenomenologi membuat 

pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data 

dasar suatu realitas. 

Menurut Watt dan Berg (1995:417), 

Phenomenologist, ..., are not at all in the bussiness of 

trying to explain why people do what they do. Rather, 

they interested in explaining how people do what they 

do; according to costructs they manage to organize 

their daily lives, especially their communications 

between each other. Jadi, peneliti dalam studi 

fenomenologi tidak tertarik mengaji aspek-aspek 

kausalitas dalam suatu peristiwa tetapi berupaya 

mengungkapkan tentang bagaimana orang melakukan 

suatu pengalaman dan makna pengalaman itu bagi 

dirinya. 

Fenomenologi juga mempelajari dan 

melukiskan ciri-ciri intrinsik dari gejala sebagaimana 

gejala itu menyingkapkan dirinya pada kesadaran 

(Bagus, 2002:236). Metode yang digunakan adalah 

deskriptif dan bertujuan untuk mengungkap 

intensionalitas, kesadaran, dan dunia kehidupan 

(Kuper dan Kuper, 2008:749). Sebagai metode, 
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fenomenologi merupakan persiapan bagi setiap 

penyelidikan di bidang filsafat dan bidang ilmu 

pengetahuan positif. satu-satunya alat untuk itu 

adalah bahasa. 

Di lain pihak, Brouwer (1984:3) berpendapat 

bahwa fenomenologi itu merupakan suatu cara 

berpikir khas yang berbeda dengan seorang ahli suatu 

ilmu. Jika ilmuwan positivistik meyakinkan orang 

dengan menunjukkan bukti, fenomenologi 

menunjukkan orang lain mengalami seperti 

fenomenologi mengalaminya. Atas dasar ini, 

fenomenologi dapat dikatakan sebagai lukisan gejala 

dengan menggunakan bahasa. Seorang positivis 

terbiasakan hanya melihat objek-objek yang tampak, 

dapat dilihat, didengar, dibayangkan, atau dipikirkan. 

Lain halnya dengan fenomenolog. Seorang 

fenomenolog harus belajar tidak lagi melihat benda-

benda, melainkan fenomena. 

Dalam fenomenologi dijelaskan fenomena dan 

maknanya bagi individu dengan melakukan 

wawancara pada sejumlah individu. Temuan ini 

kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip filosofis 

fenomenologi. Studi ini diakhiri dengan esensi dari 

makna (Creswell, 2009:40). Fenomenologi 

menjelaskan struktur kesadaran dalam pengalaman 
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manusia. Pendekatan fenomenologi berupaya 

membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri 

secara alami. Melalui pertanyaan “pancingan", subjek 

penelitian dibiarkan menceritakan semua dimensi 

pengalamannya yang berkaitan dengan sebuah 

fenomena. Studi fenomenologi berasumsi bahwa 

setiap individu mengalami suatu fenomena dengan 

segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi 

fenomenologi bertujuan menggali kesadaran terdalam 

para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu 

peristiwa. 

fenomenologi itu merupakan suatu cara 

berpikir khas yang berbeda dengan 

seorang ahli suatu ilmu. Jika ilmuwan 

positivistik meyakinkan orang dengan 

menunjukkan bukti, fenomenologi 

menunjukkan orang lain mengalami 

seperti fenomenolog mengalaminya. 

Dalam memahami fenomena, fenomenologi 

memiliki metode atau langkah. Pertama, fenomenologi 

melihat fenomena sebagai esensi, sebagai fenomena 

murni. Fenomenolog melakukan reduksi, yakni 

semacam abstraksi, melihat sesuatu dan menutup 

mata untuk hal lain. Reduksi yang pertama adalah 
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menghadap suatu fenomena sebagai hal yang 

menampakkan diri dan tidak melihat hal itu sebagai 

hal yang ada. Reduksi yang kedua adalah kita 

melihatnya sebagai suatu yang umum. Misalnya, kita 

tidak melihat orang sedang mengajar di kelas tetapi 

memandangnya sebagai dunia pendidikan. Reduksi 

ketiga, yaitu kita menutup mata untuk hal yang 

berhubungan dengan kebudayaan. Reduksi terakhir, 

reduksi transendental, yaitu fenomena dilihat dari segi 

supra individual sebagai objek untuk suatu subjek 

umum. 
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Lokasi Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ponorogo. Peneliti 

mengambil lokasi tersebut karena hasil observasi awal 

menunjukkan bahwa kondisi dan kehidupan lingkungan 

kelas pada Sekolah Menengah Pertama bisa dikatakan 

menyenangkan. Penampilan fisik yang begitu nyaman 

membuat siswa ingin tinggal di dalamnya. Dalam 

keseharian, kelas tampak kondusif seperti penciptaan 

kondisi belajar yang diinginkan. Guru-gurunya pun 

sebagian besar sudah menerapkan pembelajaran 

berbasis active learning sehingga tampak sekali 

hubungan yang akrab di antara mereka selama dalam 

proses pembelajaran. Mereka sangat memedulikan 

terhadap kondisi lingkungan kelasnya, apakah kelasnya 

itu menyenangkan bagi anak atau tidak. Konsep-konsep 

yang mendasari terwujudnya interaksi di dalam kelas 

sangat terasa. 

 Manipulative learning materials sudah menjadi 

kepedulian guru dalam mengusahakan lingkungan 

belajar yang lebih 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. 



 Studi Fenomenologi 
 

137 

Akhirnya, kelas-kelas tersebut menjadi sangat menarik, 

bahkan menjadi harapan anak-anak untuk selalu tinggal 

di dalamnya.  

Penataan lingkungan di kelas lebih menunjuk 

pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran, 

metode-metode yang diterapkan dalam proses 

pembelajaran lebih menekankan pada kreativitas 

individu sehingga mereka dapat menemukan ide-ide 

baru. Guru hanya memfasilitasi pembelajaran siswanya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Situasi sosial pada penelitian ini adalah para guru 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Ponorogo yang 

berjumlah 6 orang dan rangkaian aktivitas yang 

dikerjakan. Menurut Sugiyono (2005:49), dalam 

penelitian kualitatif tidak digunakan istilah populasi 

tetapi oleh Spradley (1980) dinamakan social situation 

atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu 

tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara sinergis. 
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Subyek Penelitian 

 

Karena sifat sampelnya yang homogen dan teknik 

pengambilan sampel atau subjek penelitian 

menggunakan purposive sampling (besar sampel atau 

subjek penelitian ditentukan oleh pertimbangan 

informasi), jumlah subjek peneliti yang diambil dalam 

penelitian ini sebanyak 6 orang guru bahasa Inggris yang 

mengetahui masalah objek penelitian (Darren, 

2007:58). 

Menurut Patton (2002:244), jumlah partisipan 

dalam penelitian kualitatif harus sesuai dengan tujuan 

dan sasaran “sample size depends on what you have 

want to know, the purpose of the inquiry, what is at 

stake, what will be useful, what will have credibility, and 

what can be done with available and resources”.  

Untuk menentukan besar kecilnya sampel atau 

subjek, masih terbuka untuk diperdebatkan. Perlu 

diingat bahwa terdapat sejumlah prinsip dalam 

menentukan besar sampel penelitian, yaitu tingkat 

keragaman atau diversity levels dari populasi sasaran. 

Tingkat keragaman merujuk pada dua kondisi, yaitu 

populasi yang sangat beragam (heterogen) dan yang 

sangat tidak beragam (homogen). Semakin tinggi 

tingkat heterogenitas suatu populasi, semakin besar 

jumlah sampel yang dibutuhkan. Sebaliknya, semakin 



 Studi Fenomenologi 
 

139 

tinggi homogenitasnya, satu sampel dapat dikatakan 

sudah cukup representatif (Darren, 2007). 

Teknik sampling yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu meliputi purposive sampling. Peneliti 

mengambil sampel dengan purposive sampling, 

maksudnya, dengan tujuan mendapatkan sampel atau 

subjek sesuai dengan tujuan penelitian (dengan 

pertimbangan tertentu agar mendapatkan sampel yang 

paling tahu tentang penelitian), sampel yang didapatkan 

dipilih berdasarkan pengarahan dari sampel yang telah 

diperoleh sebelumnya atau melalui seleksi berdasarkan 

pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian. Sampel yang telah dipilih 

berfungsi untuk mendapatkan informasi yang 

maksimum, bukan untuk digeneralisasikan (Sugiyono, 

2005:54). 

Purposive sampling adalah teknik pengambilan 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini karena orang tersebut 

dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan oleh 

peneliti atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau 

situasi sosial yang diteliti. 
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Temuan Penelitian 

 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan 

peneliti pada bulan November 2012 di tiga Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) yang ada di Ponorogo dapat 

digambarkan bahwa kondisi dan kehidupan lingkungan 

kelas menyenangkan. Penampilan fisik begitu nyaman 

dan kondisi siswa tampak kondusif seperti kondisi 

pembelajaran yang diinginkan. Guru-gurunya pun 

sebagian besar sudah menerapkan pembelajaran 

berbasis active learning. Hal tersebut dibuktikan dengan 

penggunaan metode dan strategi pembelajaran yang 

bervariasi. Tampak sekali hubungan di antara mereka 

sangat akrab selama proses pembelajaran. Mereka 

sangat memedulikan kondisi lingkungan kelasnya, 

apakah kelasnya itu menyenangkan atau tidak.  

Sangat terasa, konsep yang mendasari 

terwujudnya interaksi di dalam kelas. Manipulative 

learning materials sudah menjadi kepedulian guru dalam 

mengusahakan terciptanya lingkungan belajar yang 

kondusif. Pengetahuan psikologis para guru sudah 

terlihat dalam hubungan implementasi kurikulum dan 

penciptaan lingkungan pembelajaran. Selain itu, 

dukungan dari berbagai pihak yang ada dalam lembaga 

tersebut sudah tertata dengan baik. Akhirnya, kelas-
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kelas tersebut menjadi sangat menarik dan bahkan 

menjadi harapan siswa untuk selalu tinggal di dalamnya.  

Penataan lingkungan kelas pembelajaran lebih 

menunjuk pada ruh atau spirit selama proses 

pembelajaran, metode-metode yang diterapkan dalam 

proses pembelajaran ditekankan pada kreativitas 

individu dan kelompok sehingga mereka dapat 

menemukan ide-ide baru. Guru berperan sebagai 

fasilitator untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

diharapkan. 

Kelas sebagai segmen sosial dari kehidupan 

sekolah secara keseluruhan. Gairah proses belajar dan 

semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi amat 

tergantung pada pembiasaan sehari-hari atas kehidupan 

yang terjadi di antara guru dan para siswanya di dalam 

kelas. Karena itu, penataan lingkungan fisik kelas 

merupakan hal utama dalam rangka menciptakan proses 

belajar yang efektif dan efisien dalam rangka pencapaian 

prestasi belajar yang maksimal.  

Salah satu faktor penting yang dapat 

memaksimalkan kesempatan pembelajaran bagi siswa 

adalah penciptaan lingkungan pembelajaran yang 

kondusif. Lingkungan pembelajaran dalam hal ini adalah 

segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat 

proses pembelajaran dilaksanakan. Kondusif, 
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maksudnya kondisi yang benar-benar sesuai dan 

mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. 

Proses pembelajaran merupakan interaksi antara siswa 

dan lingkungannya. Dengan demikian, pada diri siswa 

terjadi proses pengolahan informasi menjadi 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari 

proses belajar. 

Lingkungan belajar dapat diciptakan dengan baik, 

dapat memfasilitasi siswa dalam melaksanakan kegiatan 

belajar. Lingkungan belajar dapat merefleksikan 

ekspektasi yang tinggi bagi kesuksesan seluruh siswa, 

baik secara individual maupun kelompok. Dengan 

demikian, lingkungan belajar merupakan situasi yang 

direkayasa oleh guru agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung secara efektif. 

Penataan perabot kelas yang tepat sangat 

diperlukan dalam membangun lingkungan kelas 

pembelajaran yang kondusif. Dari data yang peneliti 

peroleh di atas, kepedulian guru dalam menata perabot 

kelas sudah memperhatikan aspek kejelasan. Guru 

dalam menata perabot kelas juga memperhatikan aspek 

keindahan dan kenyamanan. Terbukti, guru sangat 

peduli bagaimana cara menempatkan perabot kelas 

yang tepat. Almari yang ada di dalam kelas diletakkan di 
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samping papan tulis atau meja guru. Jika ada almari lain, 

guru menempatkannya di bagian belakang kelas.  

Dalam meletakkan atau memajangkan hasil 

karya siswa dan poster-poster sudah tepat. Ruang kelas 

sudah dihiasi dengan berbagi hasil karya siswa sehingga 

dapat merangsang secara visual tanpa mengganggu 

perhatian. Bahkan, guru juga melakukan pemajangan 

secara periodik atau bergantian agar suasana kelas tidak 

membosankan.  

Guru dalam menata perabot kelas juga 

memperhatikan aspek kemudahan sehingga siswa dapat 

memanfaatkan perabot kelas yang ada dengan baik. 

Penempatan perabot kelas juga memperhatikan 

karakteristik siswa. Artinya, guru mempertimbangkan 

bagaimana agar siswa yang duduk di belakang juga 

dapat mengakses perabot kelas tersebut dengan mudah. 

Strategi yang dilakukan guru adalah penempatan posisi 

tempat duduk siswa didasarkan pada tinggi rendahnya 

postur siswa. Ringkasnya, siswa yang memiliki postur 

tubuh pendek ditempatkan di depan, sementara yang 

tinggi ditempatkan di belakang. Hal ini dilakukan guru 

atas dasar pertimbangan kemudahan dalam 

mendapatkan akses yang sama antara siswa yang duduk 

di depan maupun di belakang.  
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Usaha guru dalam mewujudkan penataan 

lingkungan kelas agar kelihatan rapi dan indah. 

Misalnya, menata alat pelajaran sesuai dengan 

kelompoknya, menata buku sesuai dengan tinggi buku, 

tebal buku, dan kelompok buku, penataan alat pelajaran 

permanen yang sesuai dengan ruangan agar anak yang 

tenggelam dalam lautan ilmu pengetahuan akan 

mengalami pembelajaran secara alamiah, nyata, 

langsung, dan bermakna.  

Lingkungan belajar dapat diciptakan 

dengan baik, dapat memfasilitasi siswa 

dalam melaksanakan kegiatan belajar. 

Strategi yang dilakukan guru dalam menata 

perabot kelas sehingga tercipta lingkungan kelas yang 

kondusif. Guru melakukan hal-hal berikut ini. (1) Guru 

selalu memanfaatkan sumber belajar yang ada di dalam 

kelas. Pajangan karya siswa, alat peraga, dan poster-

poster yang ada dimanfaatkan sebagai wujud kepedulian 

guru terhadap penciptaan lingkungan kelas yang 

kondusif. (2) Guru selalu melibatkan siswa dalam 

penataan perabot kelas. Hal ini guru lakukan atas dasar 

apa yang ada dalam kelas adalah milik siswa. Siswa juga 

berhak mendapatkan kesempatan untuk menata perabot 

kelas yang ada sesuai dengan keinginan mereka. 
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Dengan demikian, perasan nyaman dalam kelas akan 

mereka dapatkan. Hal inilah, yang menjadi tujuan dari 

penataan perabot kelas sehingga terwujud lingkungan 

belajar yang kondusif.  

Dalam menata lingkungan belajar di kelas yang 

menarik minat dan menunjang siswa dalam 

pembelajaran, erat kaitannya dengan keadaan 

lingkungan fisik kelas, pengaturan ruangan, pengelolaan 

perabot kelas, pemanfaatan sumber belajar, pajangan 

kelas, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, dapat ditegaskan lebih lanjut 

bahwa secara fisik lingkungan kelas pembelajaran harus 

menarik dan mampu membangkitkan gairah belajar 

serta menghadirkan suasana yang nyaman untuk 

belajar. Kelas belajar juga harus bersih agar siswa dapat 

melakukan aktivitas dengan nyaman. 

Lingkungan kelas yang didesain dengan tepat dan 

benar akan dapat memotivasi siswa dalam belajar. 

Pengaturan perabot kelas yang cukup artistik, 

pemanfaatan media yang ada di dinding-dinding 

ruangan kelas dimanfaatkan sebagai media penyampai 

pesan pembelajaran. Dengan demikian, proses 

pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman di bawah 

kendali para siswa. 
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Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan sebuah makna bahwa penataan perabot 

kelas yang kondusif adalah pemanfaatan perabot kelas 

yang mempertimbangkan dimensi keindahan dan 

kenyamanan. Karena dimensi keindahan dan 

kenyamanan merupakan dimensi penting dalam 

menciptakan lingkungan kelas yang kondusif. Makna 

tersebut juga didukung oleh pendapat Loisell 

sebagaimana dikutip oleh Winataputra (2003) tentang 

prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan oleh seorang 

guru dalam menata perabot kelas. Adapun prinsip-

prinsip yang disarankan dalam menata lingkungan fisik 

kelas adalah (a) keleluasaan pandangan (visibility), (b) 

mudah dicapai (accesibility), penataan, (c) keluwesan 

(fleksibilitas), ( d) kenyamanan, dan( e) Keindahan. 

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil 

makna sebagai hasil analisis data penelitian dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut 

sebagai berikut: Dimensi kenyamanan dan keindahan 

sebagai strategi dalam penciptaan lingkungan kelas 

yang kondusif. 

Bersih adalah sehat dan rapi adalah indah 

merupakan hal yang tidak dapat dipungkiri. Setiap 

manusia memiliki cita rasa keindahan walaupun derajat 

keindahannya berbeda. Keindahan akan memberikan 
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rasa nyaman dan membuat siswa betah tinggal di 

tempat tersebut. Kelas yang diharapkan mengundang 

siswa untuk betah berada di dalamnya hendaknya dijaga 

kebersihan dan keindahannya. Guru memiliki peran 

untuk mengorganisasi siswanya agar dapat mendesain 

kelasnya menjadi kelas yang indah dan nyaman.  

Salah satu faktor penting yang menentukan hasil 

belajar adalah lingkungan kelas. Dalam lingkungan kelas 

yang indah dan nyaman, siswa akan senang belajar dan 

secara langsung akan berpengaruh dalam meningkatkan 

hasil belajar. Sebaliknya, jika lingkungan kelas tidak 

tertata dengan indah dan nyaman, maka tidak akan 

mendukung pencapaian 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 

dalam bentuk aktivitas sehari-hari untuk mengikuti 

berbagai kegiatan pembelajaran. Dengan demikian apa 

yang menjadi tujuan pembelajaran inspiratif, 

menantang, menyenangkan, dan memotivasi dapat 

direalisasikan. 

Penataan perabot kelas secara tepat merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan proses 

pembelajaran serta untuk mencegah terjadinya masalah 

tingkah laku yang menyimpang. Berdasarkan penelitian 
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tentang lingkungan kelas yang dilakukan oleh Savage 

(1999) telah memperlihatkan bahwa pengaturan 

lingkungan fisik kelas dapat memengaruhi tingkah laku, 

baik itu tingkah laku siswa maupun guru. Ruang kelas 

yang terstruktur dengan baik cenderung dapat 

meningkatkan prestasi akademik dan perilaku siswa.  

Penataan lingkungan fisik kelas dalam 

pengembangan budaya dan iklim kelas merupakan 

usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana dan 

kondisi belajar di dalam kelas agar menjadi kondusif dan 

menyenangkan. Pada akhirnya, hal ini dapat memotivasi 

siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan 

kemampuannya. Dengan kata lain, penataan lingkungan 

fisik kelas merupakan usaha dalam mengatur segala hal 

yang ada di dalam kelas sehingga proses pembelajaran 

dapat berjalan dengan baik.  

Pembelajaran yang baik membutuhkan kondisi 

kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif adalah 

lingkungan kelas yang dapat mendorong terjadinya 

proses belajar yang intensif dan efektif. Strategi belajar 

apa pun yang ditempuh guru akan menjadi tidak efektif 

jika tidak didukung dengan iklim dan kondisi kelas yang 

kondusif. Oleh karena itu, guru perlu menata dan 

mengelola lingkungan belajar di kelas yang 

memperhatikan dimensi keindahan dan kenyamanan 
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sehingga siswa mendapatkan makna dalam belajar. 

Lingkungan kelas yang aman dan nyaman akan dapat 

menstimulasi setiap siswa agar terlibat secara maksimal 

dalam proses pembelajaran. 

Upaya mendesain lingkungan yang nyaman, 

yaitu dengan adanya pengingat visual sebagai 

penggugah motivasi belajar siswa. Pengingat visual 

seperti gambar, poster lebih berarti dari pada seribu 

kata. Berdasarkan teori psikologi, suasana kelas yang 

nyaman dan kondusif dapat mempengaruhi kemampuan 

siswa untuk dapat fokus dalam menyerap informasi 

sehingga guru dapat mengajar lebih banyak dengan 

usaha yang sedikit.  

Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa 

kemampuan guru dalam menata lingkungan kelas 

mutlak dimiliki. Dengan penataan lingkungan kelas yang 

baik , guru dapat menciptakan iklim belajar yang 

kondusif dan maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Winzer (yang dikutip oleh Winataputra (2003:9-21)) 

bahwa penataan lingkungan kelas yang tepat 

berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 
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Gambaran Strategi Penataan Tempat 

Duduk Siswa 

 

Penataan tempat duduk adalah salah satu upaya 

yang dilakukan guru dalam mengelola kelas. 

Pengelolaan kelas yang efektif akan menentukan hasil 

pembelajaran yang dicapai. Dengan penataan tempat 

duduk yang baik, diharapkan akan menciptakan kondisi 

belajar yang kondusif, dan menyenangkan bagi siswa.  

Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam 

mengelola kelas adalah menata lingkungan fisik kelas. 

Penataan lingkungan fisik kelas yang baik akan 

menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Dengan 

penataan lingkungan fisik yang baik, diharapkan akan 

menciptakan kondisi belajar yang kondusif, dan 

menyenangkan bagi siswa. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Winzer dalam (Winataputra, 2003:9-21) 

bahwa penataan lingkungan kelas pembelajaran yang 

tepat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan 

partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.Telah 

diketahui bahwa tempat duduk berpengaruh terhadap 

waktu yang digunakan siswa untuk menyelesaikan tugas 

yang diberikan. 

Guru dalam menata tempat duduk selalu 

memperhatikan karakter materi yang akan disampaikan. 

Jika guru hendak mengetahui unjuk kerja secara 
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individu, guru biasa menata tempat duduk siswa dengan 

model berjajar. Apabila guru ingin mengetahui unjuk 

kerja secara kelompok, guru biasa menerapkan model 

setengah lingkaran atau model U. 

Guru dalam menata tempat duduk siswa 

mengacu pada strategi dan metode pembelajaran yang 

sedang diterapkan. Dalam hal ini, guru dituntut dalam 

mengatur tempat duduk siswa dengan bentuk berganti-

ganti. Terkadang berbaris, berkelompok, model 

setengah lingkaran dan model U. Hal tersebut dilakukan 

guru dalam rangka memudahkan siswa dalam 

berinteraksi satu sama lain. Memang benar, apa pun 

model yang guru terapkan mengacu pada strategi yang 

digunakan.  

Penataan tempat duduk siswa yang dilakukan 

guru dalam proses pembelajaran menggambarkan 

keterpaduan antara strategi, metode dan media yang 

digunakan. Artinya, guru bisa saja mengubah posisi 

tempat duduk siswa dalam satu kali proses 

pembelajaran dengan model yang berbeda-beda. Semua 

itu dilakukan guru dalam rangka mewujudkan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa.  
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Gambar Penataan Tempat Duduk Model U 

 

Formasi pada gambar dapat digunakan untuk 

berbagai tujuan. Siswa dapat melihat guru dan atau 

melihat media visual dengan mudah dan mereka dapat 

saling berhadapan langsung satu dengan yang lain. 

Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran 

kepada siswa secara cepat karena guru dapat masuk ke 

dalam formasi kelas dengan huruf U dan dapat berjalan 

dengan leluasa ke berbagai arah pada waktu 

menyampaikan materi. Model penataan tempat duduk 

dalam formasi U dapat dilihat sebagaimana gambar 4.6 

berikut: 
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Gambar 4 Penataan Tempat Duduk Model Baris 

 

Gambar menunjukkan susunan meja berbentuk 

berjajar atau deret. Model seperti ini cocok digunakan 

untuk mengetahui unjuk kerja secara individu. Model 

seperti ini akan mengurangi interaksi sosial antar siswa 

dan mengarahkan perhatian siswa kepada guru. Akan 

tetapi, pola seperti ini adalah yang paling banyak 

diterapkan di kelas-kelas. Siswa duduk secara berderet 

menghadap ke papan tulis dan guru. Dengan demikian 

papan tulis tersebut mudah dicapai guru dan dapat 

dilihat oleh semua siswa.  

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penataan 

model tempat duduk seperti ini harus 

mempertimbangkan karakteristik siswa misalnya jika 

siswa yang postur tubuhnya pendek, maka siswa 
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tersebut ditempatkan pada deretan depan, begitu juga 

dengan siswa yang pendengarannya kurang normal juga 

harus ditempatkan deretan depan agar siswa tersebut 

dapat mendengarkan penjelasan guru secara maksimal. 

Keuntungan pola ini adalah bisa menampung 

lebih banyak siswa. Namun kadang-kadang pola seperti 

ini juga berpotensi mengurangi kemampuan belajar 

siswa. Sering kali siswa yang duduk di barisan belakang 

kurang aktif atau tidak memperhatikan pelajaran yang 

sedang berlangsung. 

 

Gambar Penataan Tempat Duduk Model Kelompok 

Gambar tersebut mendeskripsikan guru dalam 

menata tempat duduk siswa dengan model kelompok. 

Penataan tersebut memudahkan interaksi antar siswa. 

Tempat duduk siswa diatur secara berkelompok. Siswa 

dapat berkomunikasi dengan mudah satu sama lain dan 

dapat berpindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya 
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secara tak terbatas. Pola ini lebih mudah bagi siswa 

untuk bekerja sama dan menolong satu sama lain 

sebagai teman sebaya. Dengan demikian, tujuan 

penciptaan lingkungan kelas yang kondusif akan dapat 

terwujud. 

Berdasarkan analisis wawancara, observasi dan 

dokumentasi di atas tampak bahwa penataan tempat 

duduk merupakan fasilitas atau barang yang diperlukan 

oleh siswa dalam proses pembelajaran di kelas. 

Penataan tempat duduk yang biasa digunakan guru 

mengacu pada formasi berjajar, setengah lingkaran atau 

huruf U. Penataan tempat duduk didasarkan atas 

karakter materi, strategi, dan tujuan pembelajaran. 

Dengan penataan tempat duduk yang tepat, dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran siswa. Dengan 

demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

proposisi dan sekaligus tema sebagai berikut. 

Kepedulian guru terhadap model penataan tempat 

duduk akan memudahkan terciptanya lingkungan kelas 

yang kondusif. 

Dari deskripsi data tersebut peneliti dapat 

menjelaskan bahwa kepedulian guru dalam mendesain 

tempat duduk siswa didasarkan atas karakter materi, 

strategi dan tujuan pembelajaran. Artinya, apa pun 

model atau bentuk penataan tempat duduk yang 
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diterapkan sudah dipertimbangkan dengan baik. Dengan 

demikian, apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang 

direncanakan akan mudah dicapai. Guru juga 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menata 

tempat duduknya sesuai dengan keadaan kelas. 

Sesekali, guru juga memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk saling bertukar posisi tempat duduknya.  

Tempat duduk merupakan fasilitas atau barang 

yang diperlukan oleh siswa dalam proses pembelajaran 

terutama dalam proses belajar di kelas. Karena 

penataan tempat duduk dapat memengaruhi tingkat 

perhatian siswa selama proses pembelajaran. Apabila 

tempat duduknya bagus, tidak terlalu tinggi atau rendah 

dan sesuai dengan keadaan tubuh siswa, siswa akan 

merasa nyaman dan dapat belajar dengan tenang.  

Dalam rangka mewujudkan penataan tempat 

duduk yang ideal, guru selalu memperhatikan aspek 

karakteristik siswa. Kondisi tempat duduk yang ideal itu 

mudah diubah-ubah formasinya sehingga hal itu dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pembelajaran. 

Untuk membuat formasi tempat duduk pun guru selalu 

memperhatikan keadaan kelas. Jika kelasnya cukup 

luas, posisi guru bisa berubah-ubah, tetapi jika kelasnya 

sempit posisi guru selalu berada di tengah. 
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Banyak model atau bentuk posisi tempat duduk 

yang dapat digunakan di dalam kelas. Model berjajar ke 

belakang, bentuk setengah lingkaran, berhadapan, dan 

sebagainya. Guru biasa mendesain tempat duduk 

berjajar ke belakang jika metode yang digunakan dalam 

mengajar dengan metode ceramah. Untuk metode 

diskusi, guru biasa menggunakan posisi setengah 

lingkaran atau berhadapan.  

Lingkungan fisik kelas pembelajaran yang ideal 

adalah kelas yang memberikan kenyamanan dalam 

belajar. Salah satu strategi yang diterapkan guru dengan 

cara memberi keleluasaan kepada siswa untuk memilih 

cara duduk yang disenanginya. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memilih di mana dia 

akan menempatkan kursinya. Untuk desain penataan 

tempat duduk posisi guru, tempatnya di tengah-tengah 

siswa sehingga seluruh siswa dapat melihat aktivitas 

guru dengan sempurna. Kondisi tersebut dapat dilihat 

dari desain tempat duduk siswa yang ditempatkan pada 

posisi melingkar atau model U.  

Dalam rangka menciptakan penataan tempat 

duduk yang kondusif, guru menerapkan beberapa 

strategi, yaitu (1) guru mendesain tempat duduk 

berjajar apabila mereka ingin mengetahui unjuk kerja 

secara individu; (2) guru mendesain tempat duduk 
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dengan model setengah lingkaran, berkelompok atau 

model U jika guru ingin mengetahui unjuk kerja secara 

berkelompok; (3) guru biasa menggunakan metode 

ceramah jika desain tempat duduk siswa berjajar dan; 

(4) guru menggunakan metode yang bervariasi jika 

desain tempat duduk siswa model setengah lingkaran, 

berkelompok atau U.  

bahwa untuk mewujudkan penataan 

tempat duduk yang kondusif, guru 

dituntut memiliki kreativitas yang baik. 

Dari uraian data di atas, peneliti dapat 

mengambil sebuah makna bahwa untuk mewujudkan 

penataan tempat duduk yang kondusif, guru dituntut 

memiliki kreativitas yang baik. Hal ini dimaksudkan agar 

pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa. Sebab, 

makna penataan tempat duduk yang kondusif jika 

proses pembelajaran benar-benar dapat menjadikan 

siswa aktif secara mental dan fisik. Siswa memiliki 

kesempatan yang cukup untuk melakukan aktivitas 

dalam belajarnya. Pendek kata, penataan tempat duduk 

yang kondusif adalah tempat duduk yang dirancang 

dengan luwes sehingga siswa dapat beraktivitas dengan 

mudah. 
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Dengan demikian, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan bahwa guru dalam menata lingkungan fisik 

kelas (tempat duduk siswa) terbukti dapat memperkuat 

seperti yang telah diisyaratkan oleh Santrock (2008) 

tentang model-model atau gaya penataan tempat duduk 

seperti gaya auditorium, gaya tatap muka, gaya off-set, 

gaya seminar atau bentuk U, dan gaya klaster.  

Dari uraian tersebut, peneliti dapat merumuskan 

sebuah temuan atau makna terkait dengan penataan 

lingkungan fisik kelas (tempat duduk siswa) sebagai 

berikut: Pembelajaran berpusat pada siswa sebagai 

strategi terciptanya lingkungan kelas yang kondusif. 

Penataan lingkungan fisik kelas (tempat duduk) 

merupakan wahana yang sangat dominan bagi 

terselenggaranya proses pembelajaran di kelas. 

Kedudukan lingkungan fisik kelas yang begitu penting 

dalam proses pembelajaran, mengisyaratkan bahwa 

tenaga kependidikan yang profesional yang dikehendaki, 

terutama guru, harus profesional dalam mengorkestrasi 

lingkungan fisik kelas bagi terselenggaranya proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran 

yang ideal adalah pembelajaran yang dikelola secara 

efektif dan berpusat pada siswa. Pembelajaran yang 

efektif dapat tercipta bila siswa dapat secara kritis 

menanggapi hal-hal yang dikemukakan atau 
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dipertanyakan oleh guru. Dengan demikian, 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 

mendiskusikannya, baik dengan temannya maupun 

dengan gurunya.  

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. Siswa dapat mengonstruksi 

atau membangun sendiri pengetahuannya. Guru hanya 

bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator 

dalam pembelajaran. Dalam terminologi Degeng (1998) 

guru berperan meladeni pertanyaan-pertanyaan dari 

siswa. Agar pembelajaran bermakna, perlu dirancang 

dan dikembangkan berdasarkan kondisi siswa sebagai 

subjek belajar dan komunitas budaya tempat 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 
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atau pun praktik-praktik dalam penataan lingkungan 

pembelajaran yang kondusif. 

Pembelajaran yang berpusat pada siswa 

dimaknai sebagai proses belajar yang memungkinkan 

peserta belajar melihat bahwa hal-hal yang mereka 

pelajari dan kerjakan itu mempunyai tujuan dan 

relevansi dengan kehidupannya. Dengan begitu, mereka 

juga mempunyai motivasi untuk terlibat di dalamnya. 

Pemusatan ini juga membawa konsekuensi harus 

diterimanya keberagaman yang ada pada peserta 

belajar, baik latar belakang sosial budaya, pengetahuan 

awal, maupun tujuan yang hendak mereka capai. 

Lingkungan pembelajaran yang 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 

berjalan dengan efektif apabila guru dapat 

menghidupkan kelas-kelas mereka dengan optimal. 

Menghidupkan kelas dalam hal ini dapat disebut juga 

sebagai upaya melakukan penataan lingkungan kelas 

yang kondusif. Optimalisasi penataan lingkungan kelas 

menjadi kunci tercapainya tujuan–tujuan pembelajaran 

sehingga tercapai suatu pola pembelajaran yang efektif.  
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Gambaran Strategi Membangun Interaksi 

antara Guru dan Siswa 

 

Lingkungan psikososial kelas juga memiliki peran 

yang sangat penting dalam menciptakan kondisi kelas 

pembelajaran yang kondusif. Hal ini juga memengaruhi 

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 dan siswa maupun 

antar siswa. 

Guru dengan sikap dan kepribadiannya sangat 

memengaruhi lingkungan belajar. Sebab, tingkah laku, 

cara menyikapi dan tindakan guru merupakan stimulus 

yang akan direspons atau diberikan reaksi oleh siswa. 

Kalau stimulus itu positif, respon atau reaksinya juga 

positif. Sebaliknya, jika stimulus itu negatif, respon atau 

reaksi yang akan muncul adalah negatif. Sikap hangat, 

terbuka, mau mendengarkan harapan atau keluhan para 

siswa, akrab dengan guru akan membuka kemungkinan 

terjadinya interaksi dan komunikasi wajar antara guru 

dan siswa.  
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Gambar Suasana Guru Dalam Sebuah Permainan  

Gambar di atas menunjukkan sikap positif siswa 

terhadap aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam 

sebuah permainan dalam bermain peran. Guru sedang 

terlibat aktif dan berusaha menjelaskan aturan yang 

harus dipatuhi oleh setiap siswa dalam bermain peran. 

Nilai sosial yang tertanam dalam permainan tersebut 

menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memecahkan 

masalah yang diberikan. 

  Proses pembelajaran yang efektif 

mensyaratkan lingkungan psikososial yang baik atau 

adanya jalinan hubungan inter-personal yang baik di 

antara pihak yang terlibat dengan proses pembelajaran 

tersebut. Guru merupakan key-person dalam 

pembentukan iklim sosio-emosional yang dimaksudkan.  
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 Ada beberapa hal mendasar yang dapat 

dipelajari guna membantu guru dalam menciptakan 

lingkungan psikososial yang kondusif bagi efektivitas 

pembelajaran. Meskipun demikian, beberapa hal yang 

dianggap penting adalah sikap dan kebiasaan guru untuk 

tampil jujur, tulus dan terbuka, bersemangat, dinamis 

dan energik. Hal lainnya adalah kesadaran diri dalam 

menerima dan mengerti siapa siswanya dengan penuh 

rasa simpati. Selain itu, yang tidak kurang pentingnya 

adalah keterampilan berkomunikasi secara efektif, 

kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan 

akurat, kemampuan mengembangkan prosedur 

pemecahan masalah, kemampuan mengembangkan 

rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan 

mengembangkan iklim dan suasana belajar yang 

demokratis. 

Dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi tersebut, peneliti dapat mendeskripsikan 

bahwa kelas merupakan segmen sosial dari kehidupan 

sekolah secara keseluruhan. Gairah proses belajar dan 

semangat pencapaian prestasi belajar yang tinggi, amat 

tergantung pada pembiasaan sehari-hari atas kehidupan 

yang terjadi di antara guru dan para siswanya di  kelas. 

Karena itu, penataan lingkungan psikososial kelas 

merupakan hal utama dalam menunjang terciptanya 
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proses belajar yang menyenangkan dalam rangka 

mewujudkan lingkungan kelas yang kondusif. Dari hasil 

analisis data di atas, peneliti dapat mengemukakan tema 

sebagai proposisi tentang bagaimana strategi guru 

dalam membangun interaksi antara guru dan siswa 

sebagai berikut: Kepedulian guru terhadap nilai-nilai 

sosial sebagai dasar terciptanya lingkungan kelas yang 

kondusif. 

Dalam kehidupan kelas terjadi komunikasi antara 

guru dan siswa, antara siswa dan siswa. Interaksi yang 

terjadi dalam kelas selalu ditunjukkan oleh guru dengan 

sikap hangat, penuh keakraban dan santai. Bentuk 

kepedulian guru dapat dilihat pada awal kegiatan 

pembelajaran. Guru selalu menanyakan apa yang telah 

dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 

Guru terbukti sangat akrab dengan para siswanya. 

Dengan sikap seperti itu, siswa tidak merasa takut atau 

malu dalam bertanya atau menyampaikan pendapat. 

Respon positif guru terhadap masalah-masalah yang 

dihadapi siswanya menjadikan guru sangat disukai 

mereka. Kondisi kehidupan semacam inilah disebut 

lingkungan sosial atau suasana sosial (social climate, 

yang kondusif. Iklim kelas merupakan suasana kelas 

tempat terjadinya interaksi antar siswa dan interaksi 

antara guru dan siswa secara pribadi.  
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Strategi yang dilakukan guru dalam membangun 

interaksi dengan siswa sehingga tercipta lingkungan 

kelas yang kondusif dapat dilihat dari cara guru 

menyampaikan materi pembelajaran. Dalam 

menyampaikan materi pembelajaran, strategi yang 

diterapkan guru disesuaikan dengan media yang 

digunakan. Hal inilah yang menjadikan siswa dan guru 

terlihat semangat dalam setiap aktivitasnya di kelas. 

Guru juga selalu siap menerima kritik dan saran dari 

para siswanya. Mereka sadar, tidak ada manusia yang 

tidak memiliki kekurangan. Dengan demikian, akan 

terjadi suasana kelas yang selalu menyenangkan, hidup, 

tiap orang berusaha menghargai dan menghargai 

martabat orang lain sebagaimana adanya bukan 

sebagaimana tampaknya.  

Strategi yang dilakukan guru dalam 

membangun interaksi dengan siswa 

sehingga tercipta lingkungan kelas yang 

kondusif dapat dilihat dari cara guru 

menyampaikan materi pembelajaran. 
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Oleh karena itu, guru harus bisa membiasakan 

pengaturan peran serta dan tanggung jawab tiap siswa 

terhadap terciptanya lingkungan kelas yang diharapkan. 

Suasana lingkungan kelas yang kondusif akan 

menjadikan proses pembelajaran bagi tiap siswa 

menjadi bermakna. Dengan terciptanya tanggung jawab 

bersama antara siswa dan guru, kebersamaan akan 

terbentuk sehingga lingkungan belajar untuk 

menjadikan pembelajaran berenergi menjadi tuntutan 

tiap siswa. Hal yang menjadikan pembelajaran berenergi 

adalah tanggung jawab bersama, baik dari pihak guru 

maupun siswa. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan sebagai makna dari hubungan 

guru dan siswa dalam membangun lingkungan kelas 

yang kondusif sebagai berikut: Strategi pembelajaran, 

penggunaan media dan dukungan guru sebagai strategi 

terciptanya lingkungan kelas yang kondusif. 

Dalam membangun interaksi dalam rangka 

mewujudkan lingkungan kelas yang kondusif, guru 

sudah melakukan hal-hal sebagai berikut (a) adanya 

keterbukaan, (b) adanya sikap saling menghargai, (c) 

adanya saling ketergantungan, (d) tidak ada pemisah di 

antara mereka, dan (e) saling membutuhkan. Lebih 

jauh, menurut Jones & Jones (1998: 83), guru harus 
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menunjukkan bahwa dia mempunyai perhatian atau 

kepedulian 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; dan (d) menunjukkan minat kita dalam 

kegiatan yang penting bagi mereka. 

Strategi penyampaian pembelajaran ditekankan 

pada media apa yang digunakan untuk menyampaikan 

pembelajaran, kegiatan apa yang dilakukan siswa, dan 

struktur belajar mengajar bagaimana yang digunakan. 

Strategi penyampaian adalah cara-cara yang dipakai 

untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa, 

sekaligus untuk menerima dan merespons masukan-

masukan dari siswa. Dengan demikian, strategi ini juga 

dapat disebut sebagai strategi untuk melaksanakan 

proses pembelajaran sehingga tercipta lingkungan 

belajar yang kondusif. 

 Strategi penyampaian bahan belajar yang 

menantang 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 
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pengorganisasian aktivitas-aktivitas belajar siswa 

tersebut adalah (1) menciptakan kondisi-kondisi belajar 

yang dibutuhkan siswa untuk melakukan kaitan-kaitan 

intelektual yang bisa membantunya belajar dan maju 

sesuai dengan perbedaan tahapan perkembangannya 

dan (2) menciptakan aktivitas-aktivitas belajar siswa 

yang asli dan sangat mendasar dalam mendorong 

pembentukan pengetahuan siswa (Kozulin, 1998).  

Seiring dengan maksud penataan lingkungan 

kelas pembelajaran sendiri, penataan kelas 

merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif 

melalui kegiatan pengaturan siswa dan barang atau 

fasilitas. Selain itu, penataan lingkungan kelas 

dimaksudkan untuk menciptakan, memelihara tingkah 

laku siswa yang dapat mendukung proses pembelajaran. 

Dengan demikian, penataan lingkungan kelas 

pembelajaran berupa penataan tempat duduk siswa 

sebagai bentuk pengelolaan kelas dapat membantu 

dalam menciptakan proses pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang telah direncanakan.  

Dalam kelas, semua aspek pembelajaran 

bertemu dan berproses. Guru dengan segala 

kemampuannya, murid dengan segala latar belakang 

dan potensinya, kurikulum dengan segala 
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komponennya, metode dengan segala pendekatannya, 

media dengan segala perangkatnya, materi dengan 

segala sumber belajarnya bertemu dan berinteraksi di 

dalam kelas. Sementara itu, hasil pembelajaran 

ditentukan pula oleh segala sesuatu yang terjadi di 

kelas. Oleh karena itu, sudah selayaknyalah lingkungan 

kelas dimanajemeni secara baik, profesional, dan 

berkelanjutan. 

Siswa melakukan atau tidak melakukan sesuatu 

dapat dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka 

berada atau belajar. Siswa bisa terlatih mengemukakan 

pendapat kepada orang lain dengan baik karena gurunya 

memotivasi atau memberi dukungan untuk melakukan 

itu. Demikian juga sebaliknya, mereka tidak bisa atau 

tidak pernah mengemukakan dengan baik karena 

gurunya tidak pernah memberikan kesempatan. 

Lingkungan atau suasana kelas pembelajaran 

yang dibangun guru dengan penuh kehangatan, bersikap 

komunikatif dan familier dengan siswa, menghargai 

setiap pertanyaan dan perbedaan karakteristik siswa, 

akan menumbuhkan kepercayaan diri siswa, pelajaran 

menjadi lebih menarik, dan siswa merasa menikmati 

(enjoy) dengan kegiatan pembelajaran yang 

bersangkutan, Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan 

prestasi belajar siswa ke level yang lebih tinggi 
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Berpijak dari hal tersebut, apa yang dilakukan 

guru dapat mendukung penelitian. Mangindaan, 

Sembiring, & Livingstone seperti dikutip Wahyudi (2003: 

1) menjelaskan bahwa terdapat korelasi yang positif dan 

signifikan antara prestasi siswa di suatu kelas dan 

suasana batin atau lingkungan psikososial yang tercipta 

di kelas tersebut.  

Demikian juga Berliner sebagaimana dikutip oleh 

Hadiyanto & Subiyanto (2002: 8) mengatakan bahwa 

suasana pembelajaran yang ditandai dengan 

kehangatan, demokrasi dan keramahtamahan dapat 

digunakan sebagai alat untuk memprediksi prestasi 

belajar siswa. Jadi, jelas sekali lingkungan atau suasana 

psikososial kelas merupakan salah satu indikator penting 

yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran, di 

samping faktor-faktor pendukung lainnya. 

Lebih jauh, Berliner dalam Hadiyanto & Subiyanto 

(2002:8) mengatakan bahwa iklim atau lingkungan 

pembelajaran yang kondusif antara lain dapat 

mendukung (1) interaksi yang bermanfaat di antara 

siswa; (2) memperjelas pengalaman-pengalaman guru 

dan siswa; (3) menumbuhkan semangat yang 

memungkinkan kegiatan-kegiatan di kelas berlangsung 

dengan baik; dan (4) mendukung saling pengertian 

antara guru dan siswa. 
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Dukungan sosial menurut House dan Kahn 

(1985) didefinisikan sebagai tindakan bersifat 

membantu yang melibatkan emosi, pemberian 

informasi, bantuan instrumental, dan penilaian positif 

pada individu dalam menghadapi permasalahannya. 

Kehadiran dukungan keluarga dapat membantu 

memudahkan remaja di dalam menyelesaikan masalah 

yang sedang dialami seperti ketika mendapat tekanan 

sosial dan pengaruh kenakalan teman sebaya. Johnson 

dan Johnson (1991) menyatakan bahwa dukungan sosial 

dapat berasal dari orang-orang penting yang dekat 

(significant others) bagi individu yang membutuhkan 

bantuan. Penjelasan lain bahwa sumber dukungan sosial 

berasal dari keluarga teman dan guru.  

Conger (1991) menyatakan bahwa 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 guru memegang peran 

penting dalam kesuksesan akademik dan meningkatkan 

motivasi belajar siswa di sekolah.  

Dari analisis hasil penelitian di atas, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa penciptaan lingkungan belajar 

yang kondusif sangat dipengaruhi oleh dimensi sosial 
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(dukungan guru). Sebagaimana yang tertulis dalam hasil 

wawancara, guru menyampaikan materi pelajaran 

dengan cara selalu mendampingi siswa, terbuka, akrab 

dan ramah ketika pelajaran berlangsung. Guru 

memberikan pemahaman dengan cara mendekat karena 

hal tersebut secara tidak langsung mampu membantu 

siswa untuk mempermudah memahami dan menguasai 

materi pelajaran. Kontribusi yang lain dapat 

meningkatkan semangat dan memudahkan siswa di 

dalam meraih keberhasilan.  

  



 Studi Fenomenologi 
 

174 

Simpulan Penelitian  

 

Berdasarkan fokus masalah, simpulan-simpulan 

penting sebagai hasil penelitian fenomenologi adalah 

makna. Secara ringkas, makna-makna yang peneliti 

temukan dapat dipaparkan sebagai berikut. 

 

Makna Dimensi Kenyamanan dan 

Keindahan Penataan Perabot Kelas 
sebagai Strategi dalam Menciptakan 

Lingkungan Kelas yang Kondusif 
 

Setiap manusia memiliki cita rasa keindahan 

walaupun derajat keindahannya berbeda. Keindahan 

akan memberikan rasa nyaman dan membuat siswa 

betah tinggal di tempat tersebut. Kelas yang diharapkan 

mengundang siswa untuk betah berada di dalamnya, 

hendaknya dijaga kebersihan dan keindahannya. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

kenyamanan adalah keadaan nyaman. Kenyamanan 

merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan 

akan makan, minum, pelindung (shelter), ataupun 

tempat peristirahatan ketika lelah, semuanya 

membutuhkan kenyamanan untuk dapat memenuhi 

kebutuhan tersebut.  
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Tanpa kenyamanan akan sulit untuk dapat 

merasa kebutuhannya telah terpenuhi walaupun setiap 

orang akan berusaha mengatasi ketidaknyamanannya. 

Kenyamanan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

seperti elemen atau fasilitas pendukung, aksesibilitas 

dan keamanan. Unsur elemen pendukung sangat 

berpengaruh terhadap kenyamanan karena elemen ini 

memberikan prasarana bagi siswa untuk beraktivitas 

Keindahan atau keelokan merupakan sifat dan 

ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan 

yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, 

bermakna, atau kepuasan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang 

enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok 

Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, 

sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Sebuah 

"kecantikan yang ideal" adalah sebuah entitas yang 

dikagumi, atau memiliki fitur yang dikaitkan dengan 

keindahan dalam suatu budaya tertentu, untuk 

kesempurnaannya. Demikian halnya lingkungan kelas 

yang merepresentasikan keteraturan, kebersihan, 

kenyamanan, dan keindahan akan dipandang sebagai 

tempat yang ideal untuk belajar.  

Pengalaman "keindahan" sering melibatkan 

penafsiran beberapa entitas yang seimbang dan selaras 

182 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kamus_Besar_Bahasa_Indonesia
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dengan alam, yang dapat menyebabkan perasaan daya 

tarik dan ketenteraman emosional. Karena ini adalah 

pengalaman subjektif, sering dikatakan bahwa 

"keindahan itu berada pada mata yang melihatnya”. 

Lingkungan kelas yang nyaman dan indah akan 

membuat kondisi pembelajaran benar-benar memiliki 

makna pagi siswa. 

Strategi guru dalam penciptaan lingkungan kelas 

yang kondusif selalu mempertimbangkan aspek 

kenyamanan dan keindahan. Hal tersebut merupakan 

dimensi penting dalam menciptakan lingkungan kelas 

yang kondusif. Dimensi kenyamanan dan keindahan 

psikis maupun fisik merupakan syarat 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 seperti rasa keindahan, rasa nyaman 

dan tanggung jawab, serta sikap-sikap dan penilaian 

yang diberikan kepada lingkungan tersebut. 

Kenyamanan dapat diartikan semua apa yang 

diciptakan dalam kelas pembelajaran “memiliki makna”. 

Artinya, masing-masing komponen mempunyai peran 

sehingga suasana pembelajaran menjadi bergairah. 

Lingkungan kelas yang tertata rapi dengan penempatan 

perabot kelas yang tepat menjadi harapan siswa dalam 
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belajar. Penempatan media, pajangan kelas, dan poster-

poster yang memperhatikan aspek kemudahan, 

sehingga dapat dimanfaatkan atau diakses siswa akan 

menimbulkan rasa puas dan nyaman. Sehingga akan 

terwujud kondisi pembelajaran yang kondusif, tidak ada 

tekanan, tidak ada usaha yang tidak dihargai, tercipta 

masyarakat belajar (learning community), dan maju 

bersama-sama untuk mewujudkan belajar yang 

bermakna. 

Kondisi lingkungan kelas yang demikian, akan 

memunculkan prakarsa belajar pada diri siswa. 

Kenyamanan dalam beraktivitas akan menumbuhkan 

kesan pada diri siswa untuk belajar. Lingkungan kelas 

yang memperhatikan dimensi kenyamanan dan 

keindahan secara langsung akan berpengaruh terhadap 

hasil belajar. Sebaliknya, jika lingkungan kelas tidak 

memperhatikan dimensi kenyamanan dan keindahan 

maka akan kurang mendukung terhadap hasil belajar 

siswa yang maksimal. 
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Makna Pembelajaran Berpusat pada Siswa 

melalui Penataan Tempat Duduk sebagai 

Strategi dalam Menciptakan Lingkungan 
Kelas yang Kondusif 

 

Model penataan tempat duduk yang diterapkan 

guru baik berkelompok, setengah lingkaran, 

berpasangan, dan model huruf 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 kelas yang kondusif. Dalam usaha 

menciptakan lingkungan kelas pembelajaran yang 

kondusif, guru menerapkan beberapa model penataan 

tempat duduk. Guru menerapkan model tempat duduk 

berbaris jika ia ingin mengetahui unjuk kerja secara 

individu. Guru menerapkan model penataan tempat 

duduk berkelompok, setengah lingkaran, berpasangan 

dan model huruf U jika ia ingin mengetahui unjuk kerja 

secara kelompok.  

Guru menerapkan model penataan tempat duduk 

model kelompok, setengah lingkaran, berpasangan, dan 

model U, bertujuan agar aktivitas pembelajaran benar-
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benar dapat memosisikan siswa sebagai subjek 

pebelajar. Dengan formasi tersebut, tujuan 

pembelajaran yang berpusat pada siswa akan mudah 

terwujud. 

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 pertanyaan-

pertanyaan dari siswa agar pembelajaran 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. 
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Makna Strategi Penyampaian, 

Penggunaan Media dan Dukungan Guru 

melalui Interaksi Guru dan Siswa sebagai 
Strategi dalam Menciptakan 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 pada strategi yang digunakan. Strategi 

belajar yang digunakan guru dapat berkontribusi 

terhadap penciptaan lingkungan kelas yang kondusif. 

Akhirnya, hal itu dapat memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk belajar sesuai dengan gaya dan caranya 

masing-masing. Selain itu, hal ini menyediakan peluang 

bagi siswa untuk melakukan evaluasi diri tentang proses 

dan hasil belajarnya. 

Penataan tempat duduk siswa yang dilakukan 

guru dalam proses pembelajaran menggambarkan 

adanya keterpaduan antara strategi dan media yang 

digunakan. Artinya, guru bisa saja mengubah posisi 

tempat duduk siswa dalam satu kali proses. Dengan 

demikian, tujuan penciptaan kondisi belajar yang 

dibutuhkan untuk melakukan kaitan-kaitan intelektual 
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dan aktivitas-aktivitas siswa yang asli dapat 

berkembang sesuai dengan perbedaan dan tahapan 

perkembangannya, serta dapat mendorong 

pembentukan pemahaman pengetahuan yang 

diperolehnya. 

Penataan tempat duduk, menjadi satu strategi 

pilihan dalam menata lingkungan kelas yang kondusif. 

Dengan adanya keleluasaan dalam guru maupun siswa 

dalam bergerak adalah energi positif untuk 

menyegarkan jiwa. Orang yang tidak bergerak, potensial 

akan menjadi kaku dan beku. Oleh karena itu, untuk 

mendorong gerak intelektual dan emosional siswa, dapat 

dilakukan dengan menata tempat duduk dengan tepat. 

Suasana baru yang dibangun, diharapkan dapat 

merangsang gerak jiwa dan intelektual siswa sehingga 

ada sesuatu yang baru. 

Media pembelajaran yang digunakan guru 

berperan sebagai perantara untuk 

memberikan pengalaman belajar yang 

bermakna bagi siswa 

Media pembelajaran yang digunakan guru 

berperan sebagai perantara untuk memberikan 

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa (tool-

mediated learning experience). Hal tersebut berfungsi 
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untuk menjembatani atau memediasi dan memfasilitasi 

adanya kesenjangan antara muatan kognitif siswa dan 

muatan belajarnya. Hal ini bukan berarti media sebagai 

satu-satunya perantara yang dapat memberikan 

pengalaman belajar siswa, akan tetapi kehadiran guru 

dalam kelas untuk siswa tingkat SMP masih sangat 

diperlukan.  

Hubungan siswa dengan guru ditunjukkan oleh 

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 turut membangun 

keberhasilan siswa di dalam meraih prestasi. Bentuk 

dukungan relasional dan informasional berkontribusi 

secara langsung terhadap siswa. Misalnya, guru 

menyampaikan materi pelajaran dengan cara selalu 

mendampingi siswa ketika pelajaran berlangsung dan 

memberikan pemahaman dengan lebih dekat. Hal 

tersebut secara tidak langsung mampu membantu siswa 

untuk mempermudah memahami dan menguasai materi 

pelajaran.  
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Makna Penanaman Nilai Kebebasan 

Interaksi antar Siswa sebagai Strategi 

dalam Menciptakan 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 anak untuk 

mengungkapkan ide atau gagasannya dapat terbangun. 

Lingkungan belajar yang memberikan kebebasan dan 

yang 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.  

Penanaman nilai kebebasan merupakan 

wahana bagi terciptanya lingkungan 

kelas yang kondusif. 
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Oleh sebab itu, guru harus mampu dan dapat 

membimbing siswa dalam mengembangkan sikap dan 

persepsi yang positif agar mereka betah tinggal di kelas 

dan memperoleh kenikmatan dalam belajar. Dapat 

dikatakan bahwa lingkungan belajar yang memberikan 

kebebasan adalah lingkungan belajar yang memberikan 

pilihan-pilihan belajar sehingga aktivitas tersebut dapat 

membantu siswa menjadi manusia yang mandiri dan 

tanggung jawab serta mampu memberikan kontribusi 

kepada dirinya maupun orang lain. Diharapkan juga, 

siswa dapat menjadi manusia bebas yang dapat hidup 

mandiri dan berdiri tegak karena kekuatan sendiri. 
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Ciri kelalaian manusia adalah sering 

mengeluh ketika sedang diuji dan jarang 

bersyukur ketika mendapatkan nikmat 
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Glosarium 

 

 

Rekayasa 

pembelajaran 

Penyediaan sumber-sumber 

belajar. Guru bukan satu-
satunya sumber belajar  

Pembelajaran Serangkaian aktivitas guru 
dan siswa atas dasar 
hubungan timbal balik yang 

berlangsung dalam situasi 
edukatif untuk mencapai 
tujuan tertentu.  

Penataan 

lingkungan kelas 
pembelajaran 

Lingkungan kelas yang dapat 

menumbuhkembangkan 
gairah belajar siswa 

Kelas Sebuah ruang psikologis dan 
ruang sosiokultural yang 
mengintegrasikan berbagai 

komponen penting antara 
satu dan yang lain saling 
berkaitan 

Belajar Proses pemaknaan informasi 
baru dengan jalan 
mengaitkannya dengan 
struktur informasi yang telah 
dimiliki. 

Iklim kelas Kualitas lingkungan kelas 

yang terus-menerus dialami 
oleh guru yang memengaruhi 
tingkah laku siswa dalam 
menciptakan proses 
pembelajaran yang kondusif 

Lingkungan 
belajar 

Semua yang ada di sekitar 
kita, baik kondisi fisik, 
psikologi (emosional) maupun 
budaya yang dapat 
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memengaruhi pertumbuhan 
dan perkembangan orang 
dewasa dalam bidang 
pendidikan 

Lingkungan kelas Atmosfer, suasana, atau iklim 
yang terdapat dalam kelas 

selama proses pembelajaran 
berlangsung 

Penataan 
lingkungan kelas 

Istilah yang digunakan oleh 
guru untuk mendeskripsikan 
proses yang memastikan 

bahwa pembelajaran di kelas 
berjalan lancar meskipun 
terkadang terdapat perilaku 
siswa yang menyimpang. 

Pengelolaan kelas Suatu aksi yang dilakukan 
guru dalam menciptakan dan 
memelihara lingkungan 
belajar agar tetap kondusif 
bagi siswa dan guru untuk 

mencapai tujuan instruksional 

Lingkungan fisik Lingkungan yang 
memberikan peluang gerak 
dan semua aspek yang 

berhubungan dengan upaya 
penyegaran pikiran bagi siswa 
setelah mengikuti proses 
pembelajaran yang menuntut 
perhatian maksimal 

Lingkungan 
psikososial kelas 

Upaya penciptaan suasana 
belajar atau suasana kelas 
belajar sehingga interaksi di 
dalam kelas menjadi 
kondusif. 

Iklim kelas Kondisi, pengaruh, dan 
rangsangan dari luar yang 
meliputi pengaruh fisik, 
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sosial, dan intelektual yang 
mempengaruhi siswa 

Belajar Proses pemaknaan informasi 
baru, penyusunan 
pengetahuan dari 
pengalaman konkret, 

aktivitas kolaboratif, dan 
refleksi serta interpretasi 

Teori belajar 
konstruktivistik 

Setiap individu menciptakan 
makna dan pengertian baru 
berdasarkan interaksi antara 

apa yang telah dimiliki 
(pengetahuan awal) dan 
fenomena, ide, atau informasi 
baru 

Fenomenologi Filosofi dan sekaligus satu 
pendekatan metodologis 
dalam penelitian kualitatif. 
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sampai sekarang.   

Pernah mengikuti prosiding internasional: ICOME 

(international Conference for Media in Education) 2016, 

18-20 Agustus 2016, Kyoto Jepang. 

 Pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti;  
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• Workshop Penguatan Kapasitas Dosen A, B, C, D, dan 

E tahun 2008 bekerjasama dengan LAPIS.  

• Mengikuti Pelatihan, Pelatih Madrasah (TOT) A,B, dan 

C bekerjasama dengan LAPIS. tahun 2008.   

• Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Pelatih 

kepala sekolah dan pengawas dimensi  

• Kompetensi Supervisi Akademik bekerja sama 

dengan USAID tahun 2009.    

 Karya ilmiah yang diterbitkan;  

• Perilaku Mengajar Guru Bahasa Inggris MA al Islam 

Joresan tahun (2007).  

• Peran Media dalam Pembelajaran tahun (2008). 

Implementasi Teknologi Informasi dan komunikasi 

dalam Pembelajaran tahun (2009).   

• Model Evaluasi Pembelajaran Bahasa Inggris di SMK 

tahun (2012),  

• Pendidikan Karakter sebuah Penanaman Kebaikan 

tahun (2012) dan Peran Komite Sekolah tahun 

(2013)  

Adapun karya imiah dalam bentuk buku:  

• Filsafat Sejarah (terjemahan) edisi revisi tahun 2014,  

• English for Intensive Course (2015).  

• Teknologi Pendidikan tahun (2011),  

• Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan tahun 

(2014),  
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• Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Guru MA al-Islam 

(2016) dan  

• Membangun Penataan Lingkungan Belajar yang 

Kondusif tahun 2017. 




