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A. Pengelolaan Kelas 

1. Pengertian Pengelolaan Kelas 

Secara bahasa, pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu “pengelolaan” dan “kelas”. 

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management berasal dari kata “to manage” yang 

berarti mengatur, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Namun kata 

management sendiri sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata manajemen yang 

berarti sama dengan istilah “pengelolaan”, yakni sebagai proses mengoordinasi dan 

mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. 

Menurut Sudarsana (2017) pengertian pengelolaan kelas adalah ketrampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain, pengelolaan kelas ialah kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses 

belajar mengajar. Yang termasuk kedalam ini misalnya, penghentian tingkah laku anak didik 

yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian hadiah bagi ketepatan waktu penyelesaian 

tugas oleh anak didik atau penetapan norma kelompok dan produktif.   

Rusydie (2011) menjelaskan yang dimaksud dengan kelas adalah suatu kelompok manusia 

yang melakukan kegiatan belajar bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru. 

Sedangkan  Arikunto (1996) mengatakan bahwa kelas yaitu sekelompok siswa, yang pada waktu 

yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. Pengelolaan kelas diperlukan 

karena dari hari ke hari dan bahkan dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan anak didik 



selalu berubah. Oleh karena itu, kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, perbuatan, sikap 

mental, dan emosional anak didik. Pengelolaan kelas dapat didefinisikan sebagai segala usaha 

yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan. Atau dapat dikatakan suatu upaya mendayagunakan potensi kelas seoptimal 

mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. ( Rusydie, 

2011) 

Pengelolaan kelas merupakan ketrampilan yang perlu dimiliki guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar siswa yang optimal dan mengembalikanya manakala terjadi hal-hal 

yang dapat mengganggu suasana pembelajaran dengan memanfaatkan sumber daya yang ada 

yang meliputi pengelolaan siswa dan fasilitas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif 

dan efisien. 

 

2. Fungsi Pengelolaan Kelas 

Fungsi pengelolaan kelas harus disesuaikan dengan filosofi pendidikan (belajar, mengajar) di 

dalam kelas. Fungsi dari manajemen kelas sendiri sebenarnya merupakan penerapan fungsi-

fungsi manajemen yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan belajar 

yang hendak dicapainya. Langkah – langkah  pengelolaan kelas menurut Mudasir (2011) 

meliputi: 

a) Merencanakan 

Esensi perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah pengambilan keputusan dengan 

memilah dan memilih alternatif kegiatan yang akan atau tidak dilaksanakan, agar usaha 

mencapai tujuan organisasi berlangsung secara efektif dan efisien. ( Nawawi, 2005) 



Dengan demikian, merencanakan berarti guru menentukan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, menentukan alat apa yang sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. 

Mengalokasikan waktu yang akan dipergunakan serta memperkirakan dan mengantisipasi hal 

yang akan terjadi di dalam kelas. 

b) Mengorganisasikan 

Pengorganisasian adalah menyusun hubungan perilaku yang efektif antar personal, 

sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam 

melaksanakan tugas-tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran 

tertentu. Pengorganisasian dimaksudkan agar guru bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, 

serta mengkondisikan situasi kelas yang efektif bagi peserta didik di dalam kelas. 

c) Memimpin 

Seorang pemimpin dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin dipercaya dan diikuti 

harus memiliki sifat kepemimpinan yang yang senantiasa dapat menjadi pengarah yang didengar 

ide dan pemikiranya oleh para anggota organisasi. Hal ini tidak semata-mata mereka cerdas 

membuat keputusan tetapi dibarengi dengan memiliki kepribadian yang dapat dijadikan suri 

tauladan. 

d) Mengawasi 

Pengawasan adalah fungsi administratif yang setiap administrator memastikan bahwa apa 

yang dikerjakan sesuai dengan yang dikehendaki. Mengawasi (controling), adalah pekerjaan 

seorang guru untukmenentukan apakah fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di 

atas telah berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan belum dapat 

diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasi pembelajarannya bukan 

mengubah tujuan. 



 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas  

Secara umum faktor yang mempengaruhi  pengelolaan kelas dibagi menjadi dua bagian 

yaitu, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern anak didik berhubungan dengan masalah 

emosi, pikiran dan prilaku. Kepribadian anak didik dengan ciri khasnya masing-masing 

menyebabkan anak didik berbeda dengan anak didik lainnya secara individual. Perbedaan secara 

individual ini dilihat dari segi aspek yaitu perbedaan biologis, intelektual dan psikologis.  

Faktor ekstern anak didik terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan 

anak didik, pengelompokan anak didik, jumlah anak didik dan sebagainya.   

 

 

4. Masalah-masalah pengelolaan kelas 

Rahani (2012) mengatakan masalah pengelolaan kelas dapat diklasifikasikanke dalam tiga 

kategori yaitu: (a) masalah yang ada dalam wewenang guru (b) masalah yang ada dalam 

wewenang sekolah. Masing-masing point akan dijelaskan sebagai berikut.   

a. Masalah yang ada dalam wewenang guru 

Seorang guru bidang studi yang sedang mengelola proses belajar mengajar dituntut untuk 

dapat menciptakan, memperhatikan, dan mengembalikan iklim belajar kepada kondisi belajar 

mengajar yang menguntungkan. Pengembalian iklim belajar dilakukan jika dalam proses 

pembelajaran terjadi masalah yang mengganggu proses pembelajaran yang berlangsung.  Dengan 

upaya guru tersebut  

maka, anak didik berkesempatan untuk dapat mengambil manfaat yang optimal  

dari kegiatan yang dilakukannya.  



Tindakan atau kegiatan yang dilakukan guru tidak keluar dari batas perannya sebagai 

guru . Adapun kegiatan yang dilakukan guru meliputi, cara mengatur tempat duduk anak didik, 

membina sikap yang baik dengan anak didik, memberi pujian, memberi hadiah (barang) kepada 

anak didik yang menyelesaikan tugas dengan benar sebelum waktunya, mengingatkan anak didik 

yang mengganggu teman di sebelahnya, mendamaikan anak didik yang bertengkar pada jam 

pelajaran, melaporkan pelanggaran tatatertib yang dilakukan anak didik kepada  sekolah, 

maupun orang tua peserta didik.  

 

b. Masalah yang ada dalam wewenang sekolah  

Dalam menghadapi masalah sehari-hari di kelas terkadang ditemukan masalah pengelolaan 

kelas yang lingkup wewenang untuk mengatasinya berada di luar jangkauan guru. Masalah harus 

diatasi oleh sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan. Masalah yang berada di bawah 

wewenang sekolah merupakan masalah yang membutuhkan penanganan bersama oleh pihak-

pihak yang berada di sekolah. Adapun masalah yang ada di bawah wewenang sekolah antara lain 

yaitu pembagian ruangan, mengingatkan peserta didik yang tidak mau memakai seragam 

sekolah, membujuk anak didik yang malas ke sekolah.  

 

B. Standar Pengelolaan Kelas PAUD Menurut Kurikulum 2013 

Menurut pedoman pengelolaan kelas PAUD yang dikembangkan oleh Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan berbasis Kurikulum 2013, pelaksanaan pengelolaan kelas PAUD 

mencakup model pembelajaran, penataan lingkungan belajar dan pengorganisasian belajar. 

Model pembelajaran terdiri terdiri dari model pembelajaran, model sudut, model area, model 

sentra.  



 

1. Penataan Lingkungan Belajar 

Penataan lingkungan belajar menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan 

penataan lingkungan fisik baik di dalam atau di luar ruangan. Penataan lingkungan termasuk 

seluruh asesoris yang digunakan di dalam maupun di luar ruangan, seperti: bentuk dan ukuran 

ruang, pola pemasangan lantai, warna dan hiasan dinding, bahan dan ukuran mebeulair , bentuk, 

warna, ukuran, jumlah, dan bahan berbagai alat main yang digunakan sesuai dengan 

perencanaan.  

 Tujuan dan fungsi penataan lingkungan belajar adalah (1) mempersiapkan lingkungan 

fisik yang aman, nyaman, menarik dan didesain sesuai perencanakan sehingga mendorong anak 

untuk mengoptimalkan perkembangannya (2) mendukung anak untuk mandiri, bersosialisasi dan 

menyelesaikan masalah. 

 

2. Prinsip-prinsip Penataan Lingkungan Belajar  

 Prinsip-prinsip penataan lingkungan belajar menurut Kemendikbud (2015) adalah:  

1) Menciptakan lingkungan yang aman bagi anak 

2) Menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak 

3) Mendukung anak untuk dapat bereksplorasi  

4) Mendorong dan mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya  

5) Disesuai dengan tahapan perkembangan anak  

6) Memperhatikan karakteristik pada diri anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, 

lingkungan bermain dan budaya setempat anak didik 



7) Lingkungan bermain yang ditata dapat membantu anak memperhitungkan berbagai 

kegiatan yang akan dilakukan baik pelaksanaannya (kelompok atau individu) maupun 

tempat alat main yang dibutuhkan .  

8) Membantu anak mengembangkan kemandiriannya. Lingkungan yang ditata dengan rapi, 

semua mainan yang boleh digunakan anak ditata dalam rak yang terjangkau anak, 

membuat anak dapat secara mandiri mengambil dan menyimpan kembali, tanpa harus 

minta tolong pendidik. Apabila di satuan PAUD menerima anak berkebutuhan khusus 

dengan kursi roda, maka ramp harus tersedia agar anak bisa mengakses lingkungan tanpa 

harus tergantung pada orang lain.  

9) Mendukung mengembangkan kepercayaan diri anak. Lingkungan yang ditata sesuai 

dengan kondisi anak dapat membangun kepercayaan diri anak, bahwa mereka mampu 

melakukannya. Lingkungan yang penuh tantangan tetapi aman dilakukan anak, 

mendorong anak untuk mencari jalan keluar untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. 

Hal ini menumbuhkan kreativitas dan sikap pantang menyerah.  

10) Mendukung anak untuk mengembangkan keterampilan motorik halus. Kordinasi tangan-

mata, keterampilan sosial, keaksaraan awal, sain dan teknologi, kemampuan matematika, 

dan kemampuan berkomunikasi. Lingkungan yang memfasilitasi dengan berbagai 

kegiatan langsung, tidak semata terfokus pada kegiatan akademik, akan mendorong anak 

senang terlibat dalam kegiatan tersebut.  

 

3.  Persyaratan Lingkungan Belajar  

Persyaratan lingkungan belajar menurut Kemendikbud (2015) adalah:  



1) Ruang/tempat yang digunakan untuk pembelajaran harus bisa menarik dan mengundang 

minat anak untuk bermain di situ.  

2) Segala sesuatu dan setiap tempat harus mengandung unsur pendidikan. Dari warna, 

cahaya, tanaman, kamar mandi, dapur, pintu gerbang dan penataan bahan- bahan main 

ditata dengan nilai-nilai keindahan.  

3) Aman, nyaman, sehat. Bebas dari benda-benda yang dapat melukai anak serta binatang-

binatang kecil yang berbisa.  

4) Menekankan pada berbagai macam media termasuk bahan-bahan alam, bahan limbah, 

dll. Bahan-bahan main disimpan di dalam tempat yang mudah digunakan dan disimpan 

kembali oleh anak.  

 

4.  Penataan Ruang Belajar  Indoor  

Penataan ruangan memperhatikan kebebasan anak bergerak menurut Kemendikbud (2015) 

dengan memperhatikan:  

1) Kelompok usia anak (bayi, balita, atau prasekolah)  

2) Jumlah anak yang akan dilayani , kebutuhan gerak setiap anak 3 m2 diluar yang terpakai 

loker, dan furnitur lainnya.  

3) Lamanya anak dilayani di lembaga PAUD  

4) Dapat digunakan oleh berbagai kegiatan.  

5) Antar ruang kegiatan dibatasi oleh loker setinggi anak saat berdiri agar dapat diobservasi 

oleh guru secara menyeluruh.  

6) Penataan ruangan memfasilitasi anak bermain sendiri, kelompok kecil, dan kelompok 

besar. Aman, bersih, nyaman, dan mudah diakses oleh anak yang berkebutuhan kusus  



7) Mudah untuk dikontrol (dapat dipantau secara keseluruhan)  

8) Sentra balok dan sentra main peran saling berdekatanr  

9) Sentra seni dengan sentra main bahan alam berdekatan  

10) Buku ditempatkan di setiap sentra atau ditempat tertentu yang mudah dijangkau semua 

anak.  

11) Sentra musik dan gerak lagu ditempat pijakan sebelum main dimana semua anak 

berkumpul.  

12) Sentra disusun lebih fleksibel agar dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan  

13) Cahaya, sirkulasi udara, sanitari, lantai/karpet bebas dari kutu, jamur, dan debu.  

14) Penggunaan cat tembok dan kayu tidak mudah luntur saat dipegang anak.  

15) Lantai tidak berbahan licin dan harusnya mudah dibersihkan  

16) Stop kontak tidak mudah dijangkau anak  

17) Pegangan pintu setinggi jangkauan anak, kecuali pintu pagar setinggi jangkauan orang 

dewasa  

18) Dinding sebaiknya tidak dilukis permanen. Warna perabot dan dinding menggunakan 

warna natural  

19) Bebas dari asap rokok, bahan pestisida, dan Toxin  

20) Bebas dari bahan yang mudah terbakar atau rapuh.  

 

5.  Pemilihan Furniture  

 Pemilihan Furniture menurut Kemendikbud (2015) adalah:  

1) Meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak baik berat maupun 

ukurannya. Penyesuaian ukuran dengan kemampuan anak, dimaksudkan agar anak 



nyaman menggunakannya, menghindari kecelakaan karena kesulitan anak 

menggunakannya. Disamping itu anak dapat dilibatkan untuk turut membereskan meja – 

kursi apabila ruangan akan digunakan kegiatan lain yang tidak membutuhkan pemakaian 

meja dan kursi.  

2) Ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul (tidak runcing).  

3) Loker tempat menyimpan alat main anak dan buku-buku bacaan anak setinggi jangkauan 

anak, digunakan sebagai pemisah sentra bermain.  

4) Bila kursi plastik yang dipilih, pastikan cukup kokoh dan tidak licin bila ditempatkan di 

atas lantai.  

5) Bila alat furniture yang dipilih berbahan kayu, pastikan cat yang digunakan aman bagi 

anak, tidak berbau, tidak mengandung toxid.  

6) Perhatikan permukaan furniture kayu. Permukaan kayu yang kasar dapat melukai anak.  

 

6. Pengorganisasian Belajar  

 Pengorganisasian belajar menurut Kemendikbud (2015) dapat diartikan sebagai 

pengaturan ruang belajar yang disesuaikan dengan bentuk layanan, jumlah anak, dan kelompok 

usia anak yang dilayani. Pengorganisasian ruang belajar memperhatikan:  

 

 

 

a. Jumlah Anak  

Idealnya setiap anak membutuhkan ruang bergerak di dalam ruangan 3M2. Namun 

demikian ruang belajar dalam bukan satu-satunya tempat belajar anak. Jika satuan PAUD 



memiliki ruang belajar luar yang cukup luas, maka dapat menambah jumlah anak yang dapat 

dilayani di satuan PAUD tersebut. Oleh karena itu sebaiknya ruang belajar tidak disekat 

permanen dan setiap ruangan hanya dipergunakan oleh satu kelompok anak. Ruang belajar 

yang bersifat bergerak (moving class) menjadi solusi bagi jumlah ruangan terbatas dengan 

jumlah anak didik banyak. Jangan sekali-kali memaksakan semua anak masuk ke dalam 

ruangan yang terbatas.  

b.  Kelompok usia anak  

Kelompok usia anak mempengaruhi penataan ruangan dan jumlah anak yang dapat 

diterima di satuan PAUD. Semakin muda anak yang dilayani, maka semakin luas 

keperluannya untuk bergerak. Disamping itu semakin muda usia anak maka rombongan 

belajarnya semakin kecil. Dalam Standar PAUD ditetapkan:  

1) Rombongan belajar untuk kelompok usia 0 – 2 tahun adalah 4 anak/ kelompok  

2) Rombongan belajar untuk kelompok usia 2 – 4 tahun adalah 8 anak/ kelompok  

3) Rombongan belajar untuk kelompok usia 4 – 6 tahun adalah 15 anak/ kelompok  

Kebutuhan jumlah pendidikpun berbeda. Semakin muda kelompok usia anak, ratio guru dan 

anak semakin kecil.  

1) Kelompok usia 0 – 1 tahun, 1 guru maksimal menangani 3 anak  

2) Kelompok usia 1 – 2 tahun, 1 guru maksimal menangani 4 anak  

3) Kelompok usia 2 – 4 tahun, 1 guru maksimal menangani 8 anak  

4) Kelompok usia 4 – 6 tahun, 1 guru maksimal menangani 15 anak  

 

c. Waktu belajar  



Selain penggunaan ruangan dan kebutuhan pendidik, waktu belajarpun berbeda antara 

kelompok usia anak didik. Kebutuhan tersebut tergantung pada kematangan perkembangan 

anak. Semakin muda anak didik yang dilayani, maka semakin sedikit frekuensi jumlah waktu 

layanan, kecuali bila layanannya berbentuk Taman Penitipan Anak.  

1) Kelompok usia 0 – 2 tahun minimal layanan 2 jam per minggu.  

2) Kelompok usia 2 – 4 tahun minimal layanan 6 jam per minggu.  

3) Kelompok usia 4 – 6 tahun minimal layanan 15 jam per minggu.  

Layanan PAUD untuk kelompok 4-6 tahun yang diselenggarakan oleh Taman Kanak-Kanak 

alternative, seperti TK Kecil,TK guru kunjung, yang layanannya tidak mungkin dilakukan setiap 

hari (90 jam/minggu) maka kekurangan jam tatap muka digantikan dengan program belajar di 

rumah dengan bimbingan orang tua. 

 

7. Kerangka Berpikir 

 Guru KB/TK Xaverius Marsudirini 78 lebih  menggunakan pembelajaran secara klasikal 

kendatipun memiliki potensi ruang-ruang kelas dan pembelajaran yang dilakukan  menggunakan 

paper dan pensil. Tidak selamanya pembelajaran secara klasikal dan menggunakan paper dan 

pensil salah untuk anak usia dini. Namun jika dilihat karateristik anak usia dini pembelajaran 

yang cocok untuk anak usia dini bermain sambil belajar. Dengan menggunakan paper dan pensil 

kadang membuat anak cepat bosan dan jenuh.  

 Dalam Kurikulum 2013 sudah diatur tentang penataan lingkungan kelas, ruang belajar 

(outdoor), pemilihan furniture dan pengorganisasian belajar. Pengelolaan  kelas tidak hanya 

pengaturan kelas, fasilitas fisik dan rutinitas. Pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan 

dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas.  



Pengelolaan kelas merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan seorang guru untuk 

menciptakan kondisi kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan 

tujuannya dimana anak didik merasa aman, nyaman, menyenangkan, mampu bereksplorasi dan 

bereksperimen dengan lingkungannya. Mengelola kelas merupakan ketrampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal.  

Dalam mengelola kelas, peran  seorang guru sangat penting. Oleh karena itu, seorang guru 

harus berpedoman pada syarat-syarat pengelolaan kelas. Dengan memperhatikan syarat tersebut 

seorang gurupun semakin mengetahui situasi atau kebutuhan dari anak didik. Selain itu seorang 

guru harus memiliki perencanaan dalam mengelola kelas dan juga menjadi motivator kepada 

anak didik. Dengan pengelolaan kelas yang baik maka pembelajaran yang diterima anakpun 

lebih menyenangkan dan anak didik dapat bereksplorasi dan bereksperimen dengan 

lingkungannya.  

Gambar 2.1 Kerangka berpikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


