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ABSTRAK 

 

Sefiana Dewi Utami, (Implementasi Manajemen Kelas Kreatif Dalam 
Mengembangkan Minat Belajar Anak Usia Dini Di TK ABA Ngoro-oro) Skripsi. 
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen kelas 

yang  kreatif yang dilakukan oleh TK ABA Ngoro-oro dalam mengembangkan 
minat belajar anak TK ABA Ngoro-oro serta yang menjadi faktor penghambat 
dan faktor pendukung dalam implementasi manajemen kelas kreatif tersebut. 

  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, 

dengan mengambil latar di TK ABA Ngoro-oro. Pengumpulan data dilakukan 
dengan mengadakan observasi, wawancara, dan penulusuran dokumentasi. Teknik 
analisis data yang  digunakan adalah analisis data kualitatif, dengan menggunakan 
reduksi data, penyajian data dan kemudian penarikan kesimpulan. 

 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Implementasi manajemen kelas kreatif 

di TK ABA Ngoro-oro  guru tidak menempatkan banyak barang di dalam ruangan 
sehingga guru dapat memantau dengan mudah aktifitas anak didik, menjaga APE 
yang digunakan untuk pembelajaran, menyediakan papan display yang mudah 
dilihat anak didik, mengatur penataan ruangan dengan baik dan efisien. Secara 
khusus implementasi manajemen kelas kreatif melibatkan tenaga pendidik, anak 
didik, kertersediaan sarana prasarana, dan orang tua/wali murid. (2) Faktor 
pendukung yaitu ketersediaan ruang kelas yang sangat layak dan luas, antusias 
dari orang tua/wali murid dan keterlibatan langsung dalam kegiatan manajemen 
kelas, keaktifan dan semangat guru untuk memberikan nasihat, motivasi dan 
arahan kepada peserta didik, serta adanya dukungan dari masyarakat dalam 
mensukseskan program sekolah. Sedang faktor penghambat yang ditemukan 
dalam penelitian ini yaitu kurangnya APE buatan pabrik sebagai penunjang 
pembelajaran, sikap negatif yang muncul dari peserta didik, kesibukan guru yang 
terkadang menyebabkan pelaksanaan manajemen kelas kreatif kurang maksimal. 

 
Kata kunci: Manajemen Kelas Kreatif, Minat Belajar, TK ABA Ngoro-oro. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan anak usia dini telah berkembang dengan pesat dan 

mendapat perhatian yang luar biasa terutama di negara-negara maju. 

Karena menurut ilmu tersebut pengembangan kapasitas manusia akan 

lebih mudah dilakukan sejak usia dini.2 Dewasa ini tidak sedikit guru 

hanya sekedar menjalankan kegiatan belajar mengajar di kelas kepada 

anak didiknya, sedangkan di sisi lain guru juga memiliki peran penting 

yang salah satunya yaitu dapat memperhatikan dan memberikan 

kenyamanan ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung kepada anak 

didik supaya kegiatan belajar mengajar berjalan dengan kondusif dan 

menyenangkan seperti prinsip belajar anak usia dini yakni “bermain 

sambil belajar atau belajar seraya bermain”. Guru dapat menggunakan 

berbagai cara terhadap pembelajaran yang akan mendorong penyelesaian 

masalah terutama kegiatan belajar mengajar di kelas, membangkitkan 

keingintahuan alamiah anak-anak dan hasrat mereka untuk belajar. 

Kegiatan belajar mengajar pada anak didik sering dilaksanakan di 

dalam ruangan atau yang akrab disebut ruang kelas. Kelas merupakan 

bagian yang sangat berperan penting dan diutamakan dalam sebuah 

lembaga pendidikan. Ruang kelas terdiri dari dua suku kata yaitu ruang 

                                                            
2  Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat 

publishing, 2005), hal. 1. 
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dan kelas. Arti ruang adalah suatu tempat tertutup dengan langit–langit 

dan ukuran tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ruang 

adalah rongga yang berbatas atau terlingkung oleh bidang,3 sedangkan 

kelas adalah ruang tempat belajar di sekolah.4 Menurut Salman Rusydie, 

kelas adalah suatu kelompok manusia yang melakukan kegiatan belajar 

bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru.5 Secara 

sederhana, kelas dapat diartikan sebagai unit kerja terkecil di sekolah yang 

digunakan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar.6 Ruang kelas 

adalah suatu ruangan dalam bangunan sekolah yang berfungsi sebagai 

tempat untuk kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar 

(KBM).7 Tidak sedikit sekolah hanya sekedar menyediakan ruangan kelas 

cukup dengan meja kursi dan papan tulis dan terhitung layak pakai untuk 

kegiatan belajar mengajar, tanpa memperhitungkan kelayakan dan 

kenyamanan untuk anak didik. Sedangkan sudah seharusnya ruang kelas 

itu memiliki sifat yang mana wajib menyenangkan untuk anak didik. 

Anak usia dini adalah anak yang berusia 0-8 tahun yang sedang 

dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental.8 

Definisi yang lain, anak usia dini adalah kelompok anak yang berada 

dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, dalam 

                                                            
3 DEPDIKBUD INDONESIA, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), hal. 755. 
4 Ibid., hal. 408. 
5 Salman Rusydie, Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 

hal. 25. 
6 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori Dan Aplikasi Untuk Menciptakan Kelas 

yang Kondusif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal. 20. 
7 https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_kelas diakses 16 Januari 2017, pkl. 11:52 WIB 
8 http://eprints.uny.ac.id/7778/3/bab%202%20-%2009111247009.pdf, diakses 16 Januari 

2017, pkl. 12:24 WIB 
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arti memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan (koordinasi motorik 

halus dan kasar), intelegensi (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, dan 

kecerdasan spiritual), sosial emosional (sikap dan perilaku serta agama), 

bahasa dan komunikasi yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan 

dan perkembangan anak.9 Masa anak usia dini sering disebut dengan 

istilah “golden age” atau masa keemasan. Pada masa ini hampir seluruh 

potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara 

cepat dan hebat. 

Perkembangan setiap anak tidak sama karena setiap individu 

memiliki perkembangan yang berbeda. Seorang pendidik dapat membantu 

masa perkembangan anak dengan memberikan stimulus atau rangsangan 

kepada anak dengan berbagai hal. Pengelolaan ruang kelas salah satu 

bentuk rangsangan yang dapat diberikan kepada anak ketika anak 

memasuki masa pra-sekolah, dengan pengelolaan kelas yang kreatif 

memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan anak, dapat 

menimbulkan rasa nyaman, ceria, dan tidak membosankan di mata anak-

anak karena pada umumnya anak memiliki tingkat kebosanan yang tinggi. 

Pengelolaan kelas merupakan langkah-langkah bagaimana kegiatan 

pengelolaan kelas dilakukan untuk terciptanya kondisi belajar yang 

optimal serta mempertahankan kondisi tersebut agar proses pembelajaran 

dapat berlangsung secara efektif dan efisien.10 Guru dituntut untuk 

memahami komponen dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 
                                                            

9   Mursid, Belajar dan Pembelajaran PAUD, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 
14. 

10 Mudasir, Manajemen Kelas, (Riau: Zanafa Publishing, 2011), hal. 77. 
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di kelas. Ketika terjadi proses pembelajaran banyak hal yang harus 

diperhatikan guru, berbeda jumlah dan karakteristik siswa, berbeda pula 

cara pengelolaannya.11 

Pengelolaan kelas merupakan suatu tindakan yang menunjukkan 

kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan mempertahankan kondisi 

yang optimal dalam terjadinya proses belajar mengajar. Guru dapat 

melakukan tindakan yang optimal dalam kegiatan pengelolaan kelas, di 

mana tindakan pengelolaan kelas bukanlah tindakan yang imaginatif 

semata, akan tetapi memerlukan kegiatan yang sistematik berdasarkan 

langkah-langkah bagaimana seharusnya kegiatan itu dilakukan. 

Manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki 

guru dalam memahami, mendiagnosis, memutuskan dan kemampuan 

bertindak menuju perbaikan suasana kelas yang dinamis.12 Guru memiliki 

dua kegiatan pokok yang sangat penting yaitu mengajar dan mengelola 

kelas. Kegiatan mengelola kelas pada hakikatnya tidak hanya berupa 

mengatur kelas, fasilitas fisik dan rutinitas. Kegiatan mengelola kelas 

bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dari pada 

kondisi kelas, sedangkan kegiatan mengajar merupakan proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Kesimpulan yang 

dapat diambil kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan kelas harus 

                                                            
11 Sudarwan Danim dan Yunan Danim, Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas, 

(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hal. 165. 
12 Mulyadi, Classroom Management Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan 

Bagi Siswa, (Malang: Aditya Media, 2009), hal. 4. 
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berkesinambungan agar kegiatan belajar mengajar antara anak didik dan 

guru berlangsung secara efektif dan efisien. 

Pengelolaan kelas diperlukan dari hari ke hari dan waktu ke waktu 

karena dalam satu kelas terdapat pendidikan dan pengajaran, di mana guru 

dengan segala kemampuan yang dimiliki dan anak didik dengan latar 

belakang serta sifat karakteristik setiap individunya yang berbeda, oleh 

sebab itu diperlukan adanya kerjasama yang baik antar keduanya. Jika 

kedua hal tersebut tidak berjalan dengan selaras dan berkesinambungan 

maka pengelolaan kelas yang kreatif juga tidak dapat terlaksana dengan 

baik. Pendidikan yang baik tidak terlepas dari peran guru, anak didik dan 

media/alat penunjang lainnya. 

Secara historis TK ABA Ngoro-oro adalah sekolah berstatus 

swasta dibawah naungan yayasan ‘Aisyiyah Bustanul Athfal yang di mana 

masyarakat luas sedikit banyak mengetahui tentang yayasan tersebut dan 

telah mendapat perhatian dalam bidang pendidikan dan pengajarannya 

hingga sekarang. TK ABA Ngoro-oro dalam hal ini ikut seta berpartisipasi 

dalam upaya pemerataan pendidikan bagi semua warga negara. Hal ini 

terbukti dengan adanya penerimaan anak didik baru tanpa melalui 

penyeleksian karena tekat pendidik untuk memberikan pelayanan 

pendidikan yang sama rata kepada anak didik masyarakat luas. 

TK ABA Ngoro-oro menerapkan manajemen kelas yang kreatif 

untuk menarik perhatian anak, memberikan sifat ceria dan menyenangkan, 
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dan yang paling penting membuat anak nyaman ketika belajar di kelas.13 

Hal tersebut diharapkan membuat minat belajar anak didik ketika berada 

di kelas bertambah. Manajemen kelas yang kreatif dirasa merupakan 

kebutuhan wajib bagi setiap sekolah tingkat taman kanak-kanak. 

Manajemen kelas yang kreatif ini tidak hanya melibatkan peran guru tetapi 

juga anak didik bahkan wali murid. Penerapan manajemen kelas yang 

kreatif tidak hanya menonjolkan permainan warna cat dinding maupun 

desain gambar karakter pada dinding. Manajemen kelas yang kreatif ini 

juga melibatkan karya dari barang-barang bekas yang didaur ulang 

menjadi sebuah mainan, hiasan ataupun benda yang dapat dimanfaatkan 

untuk melengkapi kelas. Keunikan yang lain, pendidik menunjukkan 

benda asli sebagai alat pembelajaran. Selain itu di dalam kelas dibagi 

menjadi beberapa sudut dan disetiap sudut dilengkapi sesuai keperluan 

sudut bermain tersebut. 

Permasalahan awal yang terjadi di sini menurut pengamatan, 

kurangnya ruang kelas dan banyaknya siswa menyebabkan terjadinya 

penggabungan ruang kelas. Anak biasanya ketika sudah selesai 

mengerjakan sebuah pekerjaan selalu bermain di masing-masing sudut 

yang diinginkan, dan anak yang belum selesai mengerjakan pekerjaannya 

sering terganggu dengan kegiatan anak yang sudah selesai tersebut. Dari 

kedua hal tersebut menyebabkan keadaan kelas menjadi kurang kondusif. 

                                                            
13 Observasi, di TK ABA Ngoro-oro Kec.Patuk, Kab.Gunung Kidul, pada waktu 

pelaksanaan KKN 91. 
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Peneliti melakukan pengamatan selama beberapa waktu, dari 

pengamatan tersebut permasalah awal sedikit banyak dapat teratasi. 

Permasalahan kurangnya ruang kelas dan terjadi penggabungan kelas 

dapat teratasi karena adanya kelas baru, anak didik banyak yang sudah 

tidak melakukan kegaduhan di kelas. Pendidik mengatakan bahwa salah 

satu aturan kegiatan belajar mengajar di kelas 1:15 yaitu satu guru 

mengajar 15 anak didik. Menurut guru kelas mengendalikan 15 anak didik 

seorang diri tidak mudah. Mengendalikan aktifitas anak bermain dan 

belajar di kelas dengan berbagai macam tingkah laku anak,tetapi kembali 

lagi bahwasannya fasilitas fisik disediakan karena memang untuk 

memfasilitasi anak didik. Dan yang selalu membuat tertarik peneliti yaitu 

sifat anak didik yang sangat menyukai kelasnya, senang belajar di kelas, 

bahkan saat jam istirahat pun sebagian besar anak memilih bermain di 

kelas. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas, maka jelas 

bahwa kelas memiliki peran penting dalam mengembangkan minat belajar 

anak. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana peran 

dan usaha yang dilakukan oleh TK ABA Ngoro-oro dalam pengelolaan 

kelas. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan masalah, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana implementasi manajemen kelas yang kreatif di TK ABA 

Ngoro-oro? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat manajemen kelas yang 

kreatif dalam mengembangkan minat belajar anak didik di TK ABA 

Ngoro-oro? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada di atas, maka 

dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui implementasi manajemen kelas yang kreatif 

yang diterapkan di TK ABA Ngoro-oro. 

b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat 

manajemen kelas  yang kreatif dalam mengembangkan minat 

belajar anak didik di TK ABA Ngoro-oro. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara Teoritis 

1) Menambah ilmu pengetahuan dan referensi tentang manajemen 

kelas yang kreatif. 
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2) Mengembangkan pengetahuan peneliti mengenai solusi atas 

permasalahan implementasi manajemen kelas yang kreatif 

dalam mengembangkan minat belajar anak didik. 

b. Secara Praktis 

1) Menambah pengetahuan dan inspirasi dalam mengelola kelas 

yang kreatif, terkhusus kepada mahasiswa calon pendidik anak 

usia dini. 

2) Bagi pihak sekolah,  dapat memberikan kontribusi sebagai 

bahan pertimbangan dalam mengembangkan pengelolaan kelas 

yang kreatif, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan 

dengan baik dan menyenangkan. 

3) Bagi wali murid dan masyarakat luas, sebagai bahan informasi 

bahwa pengelolaan kelas yang kreatif memiliki dampak yang 

baik untuk anak didik. 

D. Kajian Pustaka 

Kajian penelitian terdahulu penting dilakukan untuk mengetahui di 

mana perbedaan penelitian ini diantara penelitian yang sudah ada 

sebelumnya: 

Pertama, hasil penelitian yang dilakukan oleh Rukhamah 

menyatakan bahwa dalam pelaksanaan manajemen kelas sudah berjalan 

dengan efektif, akan tetapi belum dapat tercapai secara maksimal. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan laksanakan 

sama-sama mengangkat tentang manajemen kelas. Perbedaan penelitian 
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ini terdapat pada fokus permasalahan yang akan diteliti. Penelitian tersebut 

mengangkat tentang manajemen kelas tetapi fokus permasalahannya 

bagaimana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas sehingga berjalan 

secara efektif dan maksimal. Sedangkan penelitian yang peneliti 

laksanakan tentang manajemen kelas yang fokus permasalahannya 

bagaimana pengelolaan atau penataan ruang kelas dengan kreatif untuk 

mengembangkan minat belajar anak didik. 

Kedua, hasil penelitian yang dilakukan oleh Sititis Wuriana bahwa 

(1) manajemen kelas dalam meningkatkan pembelajaran PAI sudah 

berjalan dengan efektif, akan tetapi belum maksimal. (2) strategi dalam 

meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI dilakukan dengan beberapa 

pendekatan yaitu pendekatan kekuasaan dan ancaman. Persamaan antara 

penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu 

mengambil tema tentang manajemen kelas. Perbedaan penelitian ini 

terdapat pada fokus permasalahan yang akan diteliti. Penelitian tersebut 

tentang manajemen kelas dalam pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan kekuasaan dan ancaman untuk mendapatkan pembelajaran 

yang efektif. Sedangkan penelitian yang peneliti laksanakan tentang 

manajemen kelas yang kreatif untuk mengembangkan minat belajar anak 

didik agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan 

perkembangan anak usia dini. 

Ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Jumy Aprilyaningrum 

menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan kelas dalam meningkatkan 
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efektivitas  sudah baik dan efektif akan tetapi belum maksimal, karena 

dalam mengajar guru kurang memanfaatkan fasilitas yang dimiliki 

sekolah. Meninjau dari penelitian tersebut terdapat persamaan fokus 

penelitian yaitu pada manajemen kelas atau pengelolaan kelas kegiatan 

belajar mengajar anak didik. Terdapat perbedaan dipenelitian tersebut 

dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan, di mana penelitian ini 

menggunakan pendekatan pembelajaran dan pemanfaatan fasilitas sekolah. 

Sedangkan pada penelitian yang akan peniliti lakukan bentuk pengelolaan 

fisik kelas yang kreatif dengan melibatkan benda-benda di sekeliling 

sekolahan, fasilitas sekolah, barang bekas, hasil karya guru dan anak didik. 

Berdasarkan tiga penelitian diatas tersebut, penulis kemudian 

mengangkat judul yang hampir sama. Penelitian yang akan peneliti kaji 

yaitu pada implementasi manajemen kelas kreatif dalam mengembangkan 

minat belajar anak didik. Penelitian akan dilaksanakan di TK ABA Ngoro-

oro Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunung Kidul yang 

menerapkan manajemen kelas kreatif. Peneliti menitik beratkan pada 

strategi pengelolaan dalam penataan ruang kelas yang kreatif sesuai 

dengan karakteristik dan perkembangan anak usia dini sehingga dapat 

mengembangkan  minat belajar anak didik. 
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E. Landasan Teori 

1. Manajemen Kelas 

a. Pengertian Manajemen Kelas 

Menurut Soedomo Hadi, manajemen-management-“manus” 

(latin) artinya tangan. “Manage” berarti memerintah, 

mengendalikan. Management: kepemimpinan, ketatalaksanaan, 

penguasa, pengurus. Kelas memiliki dua arti yaitu arti luas dan 

sempit. Arti sempit, kelas: suatu ruangan (dibatasi empat dinding) 

atau tempat di mana siswa-siswa belajar. Arti luas, kelas: kegiatan 

pelajaran yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswa dalam satu 

ruangan untuk suatu tingkat tertentu pada waktu/jam tertentu. 

Sehingga manajemen kelas adalah kepemimpinan atau 

ketatalaksanaan guru dalam praktek penyelenggaraan kelasnya.14 

Menurut Mulyadi, manajemen dari kata management yang 

diterjemahkan menjadi pengelolaan, berarti proses penggunaan 

sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen 

kelas mengacu kepada penciptaan suasana atau kondisi kelas yang 

memungkinkan siswa dalam kelas tersebut untuk dapat belajar 

dengan efektif.15 Mulyadi juga menjelaskan, manajemen kelas 

adalah seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku 

siswa yang diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah 

                                                            
14 A. Soedomo Hadi, Pengelolaan Kelas, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2005), 

hal. 38-39. 
15 Mulyadi, Classroom managemen: mewujudkan suasana kelas yang menyenangkan 

bagi siswa, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 2. 
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laku yang tidak diinginkan, mengembangkan hubungan 

interpersonal dan iklim sosio-emosional yang positif serta 

mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang 

efektif dan produktif. 

Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Menurut Hasibuan, manajemen adalah 

ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut GR Terry, 

manajemen adalah suatu proses yang mempunyai ciri khas yang 

meliputi segala tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan, 

pengorganisasian, dan pengendalian yang bertujuan untuk 

menetukan dan mencapai sasaran-sasaran yang sudah ditentukan 

melalui pemanfaatan berbagai sumber, diantaranya sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya.16 

Menurut Salman Rusydie, Manajemen kelas adalah segala 

usaha yang dilakukan untuk mewujudkan terciptanya suasana 

belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan 

mereka.17 Manajemen kelas juga dapat ditinjau dalam dua hal yang 

berkaitan, yaitu manajemen yang menyangkut keberadaan siswa 

dan manajemen yang menyangkut pada pengelolaan fisik (ruangan, 
                                                            

16  Mohamad mustari, Manajemen Pendidikan, (Jakarta: Rajawali pers, 2015), hal. 1. 
17 Salman rusydie, Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 

hal. 24. 
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perabotan, dan alat-alat pelajaran penunjang lainnya). Kesimpulan 

yang dapat ditarik, manajemen kelas merupakan usaha yang 

dilakukan secara sadar untuk mengatur proses belajar mengajar 

secara sistematis, yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat 

peraga, pengaturan ruang belajar, serta mewujudkan situasi atau 

kondisi proses belajar-mengajar agar dapat berjalan dengan baik, 

sehingga tujuan kurikulum dapat tercapai dengan maksimal. Hal 

yang perlu dicatat adalah manajemen harus dilakukan secara sadar 

tanpa ada istilah kebetulan dan apa adanya, sehingga semua guru 

harus menyiapkan strategi yang matang dan baik. 

Pengertian manajemen/pengelolaan kelas adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan 

pembelajaran dengan maksud agar tercapai kondisi yang optimal 

sehingga terlaksana kegiatan belajar mengajar sebagaimana yang 

diharapkan. Atau, pengelolaan kelas adalah suatu keterampilan 

untuk bertindak dari seorang guru berdasarkan atas sifat-sifat kelas 

dengan tujuan menciptakan situasi pembelajaran ke arah yang lebih 

baik. Arti pengelolaan kelas dapat ditinjau dari beberapa 

pandangan:18 

a. Pandangan otoriter, bahwa pengelolaan kelas sebagai proses 

mengontrol tingkah laku siswa atau seperangkat kegiatan guru 

untuk mempertahankan ketertiban kelas. 

                                                            
18 https://novitacahkampus.wordpress.com/2011/06/10/makalah-manajemen-kelas-dan-

manajemen-pembelajaran/ diakses 16 Januari 2017, pkl. 13:34 WIB. 
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b. Pandangan permisif, bahwa pengelolaan kelas adalah 

seperangkat kegiatan guru untuk memaksimalkan kebebasan 

siswa. 

c. Pandangan behaviour modification, adalah seperangkat 

kegiatan guru untuk mengubah tingkah laku siswa (proses 

pengubahan tingkah laku) ke arah positif. 

d. Pandangan penciptaan iklim sosioemosional, bahwa 

pengelolaan kelas adalah seperangkat kegiatan guru untuk 

mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim 

sosioemosional yang positif. 

e. Pandangan proses kelompok, bahwa pengelolaan kelas adalah 

seperangkat kegiatan guru untuk menumbuhkan dan 

memperhatikan organisasi kelas yang efektif. 

Perencanaan pengelolaan kelas meliputi penataan ruangan 

dan pengorganisasian anak didik sesuai dengan kebutuhan. Untuk 

kepentingan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

perencanaan pengelolaan kelas adalah sebagai berikut:19 

a. Penataan sarana dan prasarana ruangan harus disesuaikan 

dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

b. Pengelompokan meja dan kursi disesuaikan dengan kebutuhan 

sehingga setiap anak memiliki ruang gerak yang lebih leluasa. 

Susunan meja kursi dapat berubah-ubah, dan dalam 

                                                            
19 Mulyasa, Manajemen PAUD, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 125. 
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pembelajaran anak tidak selalu duduk di kursi, tetapi dapat 

juga duduk di tikar/karpet. 

c. Dinding kelas dapat digunakan untuk menempelkan sarana 

yang dipergunakan sebagai sumber belajar dan hasil kegiatan 

anak, tetapi jang terlalu banyak sehingga dapat mengganggu 

dan mengalihkan perhatian. 

d. Peletakan dan penyimpanan alat bermain diatur sedemikian 

rupa sesuai dengan fungsinya sehingga dapat melatih anak 

untuk pembiasaan yang ingin dicapai seperti kemandirian, 

tanggung jawab, membuat keputusan, dan mengatur peralatan. 

e. Alat bermain untuk kegiatan pengaman diatur dalam ruangan, 

sehingga dapat berfungsi apabila diperlukan oleh anak didik.  

Menurut Carolyn M. Evertson dan Edmund T. Emmer 

menggunakan empat kunci sebagai panduan untuk memutuskan 

mengenai pengaturan ruang kelas:20 

a. Jadikan wilayah berlalu lintas tinggi bebas dari kemacetan. 

b. Pastikan bahwa para siswa dapat dipantau dengan mudah oleh 

guru. 

c. Menjaga material pengajaran yang sering digunakan dan 

perlengkapan para siswa yang mudah diakses. 

d. Pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat 

presentasi dan tampilan seisi kelas. 

                                                            
20 Carolyn M. Evertson dan Edmund T. Emmer, Manajemen Kelas Untuk Guru Sekolah 

Dasar,  (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 4. 
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Menurut Slamet Suyanto, kelas untuk anak TK atau satuan 

PAUD perlu dirancang secara khusus sehingga menyenangkan. 

Warna-warna terang dan riang sangat disukai anak, akan tetapi, 

jangan terlalu “ramai” warna karena dapat mengalihkan perhatian 

anak. Cahaya matahari diusahakan dapat masuk dengan baik agar 

kelas tidak gelap. Hindari cahaya matahari secara langsung karena 

akan menyilaukan dan merusak mata anak. Hal itu bisa dihindari 

dengan memasang kaca buram. Pastikan semua anak dapat melihat 

ke papan tulis dengan baik.21 Kelas diusahakan sebagai lingkungan 

belajar. Kemanapun anak menghadap ia dapat belajar. Pada dinding 

kelas atau di atas papan tulis dapat diberi huruf abjad yang 

berukuran besar agar anak mulai mengenal huruf. Papan tulis 

sebaiknya agak rendah agar anak dapat mencapainya. Sediakan 

selalu alat tulis di dekat papan tulis untuk merangsang anak 

menulis. Dengan begitu, mereka akan secara otomatis melihat 

abjad dan terangsang berlatih menulis.22 

Berbagai gambar dipasang di dinding, gambar yang 

menunjukkan keterampilan hidup perlu disediakan. Kelas perlu 

menyediakan tempat untuk memajang dan menyimpan hasil karya 

anak, dengan begitu anak akan merasa bangga terhadap hasil 

karyanya. Guru sewaktu-waktu dapat meminta anak untuk melihat 

                                                            
21 Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2005), hal. 175. 
22 Ibid., 
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dan berkomentar tentang karyanya sekaligus karya temannya. 

Karya tersebut perlu disimpan dan diberi catatan oleh guru dalam 

bentuk portofolio anak. meja kursi disesuaikan ukuran anak dan 

fleksibel penataannya. Meja kursi dapat digeser untuk memberi 

kesempatan anak berkelompok dengan murid yang berbeda-beda 

tempat duduknya. Sekolah model Montessori, biasanya setiap anak 

mendapat satu meja dan satu kursi dengan laci yang berukuran 

besar untuk menyimpan semua keperluan alat belajar sehari-hari 

anak.23 

Kelas dapat digunakan pula untuk bermain dalam ruang 

(indoor play). Oleh karena itu, bagian depan kelas suatu saat dapat 

diberi karpet agar anak dapat duduk atau tiduran. Biasanya untuk 

TK fullday karpet tersebut dapat digunakan untuk tiduran saat anak 

istirahat siang. Kelas sebaiknya dilengkapi dengan alat 

pembelajaran seperti papan paku (geoboard), model jam (jam dan 

menit), balok, dan berbagai benda manipulatif yang disusun rapi 

berdasarkan tempat masing-masing, tempat yang digunakan 

biasanya berupa laci bersusun. 

Menurut Barbara K. Given dalam bukunya Brain Base 

Teaching, kognisi-kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan 

(termasuk kesadaran, perasaan, dan sebagainya) atau usaha 

                                                            
23 Slamet Suyanto, Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2005), hal. 176. 
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mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri itu mengandalkan 

pancaindera: penciuman, pengecap, peraba, penglihatan, dan 

pendengaran.24 Tampak jelas sekali bahwasannya lingkungan 

belajar juga sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. 

Menurut Munif, “Penjara yang paling kejam bukanlah 

Alcatraz atau Guantanamo, melainkan sebuah ruangan berukuran 

7x7 meter persegi dan berisi sekitar 40 anak yang sejak pagi 

hingga sore mendapatkan materi kognitif menjenuhkan. Dan 

ruangan itu disebut kelas”.25 Munif menerapkan konsep bagaimana 

menjadikan kelas menyenangkan, kebutuhan anak ketika belajar di 

kelas terpenuhi, anak dapat melakukan aktivitas dengan senang dan 

nyaman, serta merasakan kelasnya sebagai rumah kedua. 

b. Fungsi dan Tujuan Manajemen Kelas 

Aspek yang perlu diperhatikan guru dalam manajemen 

kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, 

tindakan seleksi dan kreativitas. Fungsi-fungsi manajemen dalam 

pendidikan pada umumnya meliputi fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (directing), dan 

pengendalian (contolling). Fungsi-fungsi tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut:26 

                                                            
24  Munif Chatib, Kelasnya Manusia: Memaksimalkan Fungsi Otak Belajar dengan 

Manajemen Display Kelas, (Bandung: Mizan, 2013), hal. 24-25. 
25   Ibid., hal. 33. 
26 Didin Kurniadi, Manajemen Pendidikan: Konsep Dan Prinsip Pengelolaan 

Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2012), hal. 125-132. 
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1. Perencanaan (planning) 

Perencanaan pada dasarnya adalah sebuah proses 

kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

2. Organizing (pengorganisasian) 

Pengorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk 

mencapai sesuatu. Secara umum organisasi adalah sebuah 

wadah tempat, atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan 

organizing/pengorganisasian merupakan proses pembentukan 

wadah/sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur 

organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

3. Penggerakan (actuating) 

Penggerkan adalah upaya untuk menggerakkan atau 

mengarahkan tenaga kerja (man power) serta mendayagunakan 

fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan 

secara bersama.  

4. Pengawasan (controlling) dan Evaluasi 

Kegiatan pengawasan pada dasarnya untuk 

membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya 

terjadi. Pengawasan adalah proses pengamatan dan pengukuran 

suatu kegiatan operasional dan hasil yang dicapai dibandingkan 

dengan standar operasional dan hasil yang telah ditetapkan 
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sebelumnya yang terlihat dalam rencana. Evaluasi adalah suatu 

proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan 

kualitas (nilai dan arti) dari pada sesuatu, berdasarkan 

pertimbangan, dan kriteria tertentu dalam rangka mengambil 

sesuatu keputusan. 

Manajemen kelas selain memberi makna penting bagi 

pencipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, 

manajemen kelas berfungsi: (1) memberi dan melengkapi 

fasilitas untuk segala macam tugas, (2) memelihara agar tugas 

itu dapat berjalan lancar.27 Tujuan manajemen kelas adalah: (1) 

mewujudkan situasi dan kondisi kelas sebagai lingkungan 

pembelajaran yang memungkinkan anak didik untuk 

mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin; (2) 

menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi pembelajaran; (3) menyediakan dan 

mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang mendukung 

dan memungkinkan anak didik belajar sesuai dengan lingkungan 

sosial-emosional dan intelektual mereka dalam kelas; (4) 

membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang 

sosial, ekonomi, budaya dan sifat-sifat individunya.28 

                                                            
27 Mulyadi, Classroom Managemen: Mewujudkan Suasana Kelas Yang Menyenangkan 

Bagi Siswa, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 4.  
28  Ibid., hal. 5. 
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Menurut Salman Rusydie, secara umum manajemen kelas 

bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk 

tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dengan demikian, 

proses tersebut akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah, 

sehingga cita-cita pendidikan dapat tercapai demi terbentuknya 

sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan manajemen kelas 

yang baik, maka berbagai hambatan yang dapat menghalangi 

terwujudnya interaksi atau proses belajar-mengajar dapat diatasi 

dengan mudah.29 Seperti yang telah sering diketahui bahwa proses 

belajar mengajar tidak selamanya berjalan dengan efektif sesuai 

yang diinginkan. 

c. Prinsip-prsinsip Manajemen Kelas  

Kondusif tidaknya suatu kelas sangat dipengaruhi oleh dua 

faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal  siswa. Kedua 

faktor ini penting diperhatikan oleh para guru agar mereka dapat 

mengetahui akar dari berbagai persoalan di kelas.30 Prinsip-prinsip 

dasar ini sangat dibutuhkan guna memperkecil atau memanajemen 

kelas, prinsip-prinsip dasar tersebut antara lain sebagai berikut:31 

a. Guru harus hangat dan antusias 

b. Guru harus mampu memberikan tantangan 

c. Guru harus mampu bersikap luwes 

                                                            
29 Salman Rusydie, Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), 

hal. 30. 
30 Ibid., hal. 34. 
31 Ibid., hal 35-45. 
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d. Beri penekanan pada hal positif 

e. Penanaman disiplin diri  

d. Prosedur Manajemen Kelas 

Manajemen kelas merupakan salah satu aspek dari 

manajemen proses belajar mengajar yang paling rumit, tetapi 

menarik perhatian. Manajemen kelas dikatakan menarik, karena 

pada satu sisi memerlukan kemampuan pribadi dan ketekunan 

menghadapi, sedangkan di sisi lain pihak manajemen kelas sangat 

menentukan berhasil tidaknya pencapaian tujuan instruksional 

yang telah ditentukan.32 Oleh sebab itu, guru sudah seharusnya 

memiliki kemampuan profesional yang cukup termasuk dalam 

manajemen kelas karena guru adalah kunci keberhasilan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Untuk memiliki 

kemampuan manajemen kelas harus memahami prosedurnya 

terlebih dahulu. Prosedur manajemen kelas adalah langkah-langkah 

kegiatan yang dilaksanakan bagi terciptanya kondisi optimal dan 

mempertahankan optimal tersebut agar proses belajar mengajar 

dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Adapun prosedur 

manajemen kelas dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:33 

1. Prosedur manajemen kelas dimensi pencegahan (preventif) 

Prosedur manajemen pencegahan adalah langkah-

langkah yang diambil ditujukan pada pengurangan atau 
                                                            

32 Mulyadi, Classroom Managemen: Mewujudkan Suasana Kelas yang Menyenangkan 
Bagi Siswa, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hal. 18. 

33 Ibid., hal. 20. 
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penghindaran terjadinya masalah-masalah manajemen, baik 

yang sifatnya individual maupun yang bersifat kelompok. 

Dengan demikian prosedur manajemen pencegahan ini 

merupakan langkah-langkah yang harus direncanakan guru, 

sehingga tercipta suatu struktur kondisi yang kondusif baik 

untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Langkah-

langkah yang diambil dalam prosedur manajemen kelas ini 

sendiri meliputi:34 

a. Peningkatan kesadaran diri sebagai guru 

Kesadaran akan sikap diri sendiri sebagai guru 

dalam rangka memahami tingkah laku siswa, meruoakan 

langkah pertama yang mendasar dan strategis dalam 

kegiatan manajemen kelas. 

b. Peningkatan kesadaran tanggung jawab siswa 

Untuk meningkatkan kesadaran tanggung jawab 

siswa, maka kepada mereka perlu diberi pengertian tentang 

kewajiban dan hak-haknya sebagai anggota 

kelompok/kelas. Agar lebih memahami siswa, maka 

dorongan keinginan dan kebutuhan mereka, merupakan 

faktor yang menentukan. Pengertian yang baik akan 

meningkatkan kerjasama antar guru-siswa sehingga terjadi 

saling menghormati, terjalin suatu hubungan yang terbuka, 

                                                            
34 Ibid., hal. 21-24. 
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yang pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan 

timbulnya masalah manajemen kelas.  

c. Sikap tulus dari guru 

Guru memiliki peranan yang besar dalam 

menciptakan kondisi belajar yang optimal, guru perlu 

bersikap dan bertindak secara wajar, tulus dan tidak pura-

pura terhadap siswa karena sikap dan tindakan yang 

demikian sangat membantu dalam manajemen kelas.  

d. Mengenal dan menentukan alternatif manajemen 

Langkah keempat ini, guru harus mengidentifikasi 

berbagai penyimpangan tingkah laku siswa yang sifatnya 

individual maupun kelompok. Guru dituntut pula untuk 

mempelajari pengalaman orang lain yang berhasil maupun 

gagal, sehingga dirinya mempunyai alternatif yang 

bervariasi dalam berbagai problem manajemen kelas. 

e. Membuat kontak sosial 

Norma berupa kontak sosial (peraturan/tata tertib) 

merupakan standar tingkah laku yang diharapkan dan 

memberikan gambaran tentang fasilitas beserta 

keterbatasannya untuk memenuhi kebutuhan siswa, baik 

yang sifatnya individual maupun yang bersifat kelompok 

dan memenuhi tuntutan serta kebutuhan sekolah. 
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2. Prosedur manajemen kelas dimensi penyembuhan (kuratif) 

Prosedur manajemen dimensi penyembuhan merupakan 

langkah-langkah tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku 

menyimpang yang dapat mengganggu kondisi-kondisi optimal 

dan proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka langkah-langkah yang 

dapat dilakukan sebagai berikut:35 

a. Mengidentifikasi masalah siswa 

Pada langkah ini, guru mengenal masalah 

pengelolaan kelas yang muncul di dalam kelas. berdasarkan 

masalah tersebut, guru dapat mengidentifikasi jenis 

penyimpangan sekaligus mengetahui latar belakang yang 

membuat anak didik melakukan penyimpangan tersebut. 

b. Menganalisis masalah 

Pada langkah ini guru menganalisis penyimpangan 

anak didik dan menyimpulkan latar belakang serta sumber-

sumber dari penyimpangan tersebut. Selanjutnya 

menentukan alternatif penanggulangannya. 

c. Menilai alternatif-alternatif pemecahan. 

Pada langkah ini, guru menilai dan memilih 

alternatif pemecahan masalah yang dianggap tepat dalam 

mengatasi masalah. 

                                                            
35 Ibid., hal. 25-26. 
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d. Mendapatkan feed-back. 

Pada langkah ini guru melaksanakan monitoring,  dengan 

tujuan menilai keberhasilan pelaksanaan dari alternatif 

pemecahan maslah untuk mencapai sasaran sesuai dengan 

yang direncanakan. 

e. Asumsi Dasar Manajemen Kelas 

Terdapat enam asumsi dasar yang mengorganisasikan 

keyakinan dan praktik seputar manajemen kelas:36 

1. Manajemen ruang kelas adalah tentang menciptakan 

lingkungan ruang kelas yang di dalamnya semua siswa merasa 

aman dan nyaman, dan dapat memaksimalkan belajar 

akademis dan keterampilan sosial yang penting. Ketika guru 

dan siswa menciptakan tipe-tipe setting ruang kelas, pelajar 

cenderung membuat pilihan yang baik dan belajar mereka 

ditingkatkan. 

2. Manajemen kelas pasti berhubungan dengan instruksi yang 

efektif. Siswa akan cenderung bertindak bertanggung jawab, 

dan belajar mereka akan meningkat ketika mereka terlibat 

secara sukses dan aktif dalam perencanaan yang penuh arti, 

yang relevan dengan pengetahuan dan keahlian. 

                                                            
36 Vern Jones. Louise Jones, Manajemen Kelas Komprehensif, (Jakarta: Kencana, 2012), 

hal. 20-21. 
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3. Manajemen  kelas harus meningkatkan rasa kepemilikan siswa, 

tanggung jawab dan perasaan keyakinan personal siswa yang 

berkaitan dengan belajar mereka. 

4. Manajemen ruang kelas meliputi metode untuk membantu 

siswa mengembangkan keahlian perilaku baru yang dapat 

membantunya dalam bekerja sama dan berhasil bersama orang 

lain. 

5. Manajemen kelas yang efektif memerlukan guru yang menjaga 

nilai-nilai dan keyakinannya tentang pentingnya bekerja sama 

dengan siswa. 

6. Manajemen kelas meliputi perencanaan yang bermanfaat dan 

memfokuskan pada pertumbuhan profesional. Keduanya 

adalah aktivitas personal dan profesional, yang memerlukan 

penggabungan pengetahuan dan keahlian profesional 

seseorang dengan perhatian terhadap keinginan dan kebutuhan 

siswa termasuk perkembangan mereka dan kebutuhan belajar 

dan nilai budaya mereka. 

2. Kreativitas 

Creative learning (belajar dengan kreatif) secara terminologis, 

kreatif adalah kemampuan untuk berkreasi atau kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu.37 Alex Sobour mendefinisikan kreatif sebagai 

suatu yang beragam diikuti dengan logika serta pengertian yang 

                                                            
37 M. Fadlillah, Edutainment Pendidikan Anak Usia Dini: Menciptakan Pembelajaran 

Menaroik, Kreatif, dan Menyenangkan, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 63 
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bersifat intuitif untuk menciptakan suatu keadaan atau benda.38 

Elizabeth B. Hurlock berpendapat bahwa kreatif adalah kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan komposisi produk atau gagasan apa saja 

yang pada dasarnya baru berupa kegiatan imajinatif atau sintesis 

pemikiran yang hasilnya bukan rangkuman, namun merupakan 

pembentukan pola baru dan gabungan informasi yang diperoleh dari 

pengalaman sebelumnya dan pencangkokan hubungan kedalam situasi 

baru.39 Dari pandangan beberapa ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kreatif merupakan kemampuan menciptakan (berkreasi) sesuatu 

hal yang baru sebagi hasil dari berpikir atau berimajinasi yang selalu 

berkembang dan bermanfaat. Kreativitas melibatkan pengungkapan 

atau pengekspresian gagasan dan perasaan serta penggunaan berbagai 

macam cara untuk melakukannya, misalnya melalui ekspresif.40 

Kreativitas memiliki banyak arti, kata tersebut sudah sering 

terdengar ditelinga masyarakat umum akan tetapi masing-masing 

orang terkadang berbeda dalam mengartikan makna kata tersebut. 

Menurut sudut pandang psikologi, kreativitas dianggap sebagai 

kemampuan seseorang untuk menciptakan, atau memiliki gagasan baru 

yang sebelumnya tidak pernah dipikikan.41 Kecerdasan dan kreativitas 

pada dasarnya dapat saling berjalan beriringan. Akan tetapi kreativitas 
                                                            

38 Alex Sobour, Anak Masa Depan, (Bandung: Angkasa, 1991), hal. 12 
39 Elizabeth B. Hurlock, Perkembangan Anak II, terj. Dr. Meitasari Tjandrasa dan Dra. 

Muslichah Zarkasih, (Jakarta: Erlangga, 1993), hal. 4. 
40 Florence Beatlesone, Creative Learning: Strategi Pembelajaran Untuk Melesatkan 

Kreatifitas Siswa, (Bandung: Nusa Media, 2011), hal. 3. 
41 Ratna Wulan, Mengasah Kecerdasan Pada Anak (bayi-prasekolah), (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2011), hal.45-46. 
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anak tidak dapat berkembangan apabila anak tumbuh dalam 

lingkungan otoriter, di mana segala sesuatu yang dilakukan anak harus 

sesuai dengan aturan tertentu.42 Kreativitas mempengaruhi 

perkembangan pribadi anak serta penyesuaian mereka dengan 

lingkungan sosial. Perkembangan kreativitas yang terhambat akan 

mengganggu proses pembentukan kepribadian anak. selain itu, anak 

akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan.43 

Menurut Dianne Miller Nielsen, pengajaran melalui lingkungan 

pusat pembelajaran dapat digunakan dalam pengelolaan kelas yang 

kreatif. Dimulai dari dasar pengaturan ruang kelas, merencanakan 

pengaturan ruang salah satu cara untuk melakukannya dengan 

mempertimbangkan gagasan tentang pembagian ruang menjadi 

beberapa wilayah. Dalam wilayah terdapat zona, dan didalam zona 

terdapat pusat pembelajaran.44 Paling tidak mengadakan tujuh pusat 

pembelajaran dan menambahkan lagi jika ruangan dan material 

menunjang.  Yang dimaksud dalam pusat pembelajaran tersebut berupa 

pusat-pusat pembelajaran sesuai kebutuhan anak usia dini, misal seni, 

balok kayu, permainan drama, ilmu pengetahuan/sains, ilmu 

                                                            
42 Ibid., hal. 46. 
43 Ibid. 
44 Dianne Miller Nielsen, Mengelola Kelas Untuk Guru TK: Petunjuk Perencanaan 

Kurikulum, Pengajaran Melalui Pusat Pembelajaran, dan Pengaturan Lain, (Jakarta: Indeks, 
2008), hal. 33. 
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pengetahuan sosial, perpustakaan/baca tulis, penguasaan benda, 

keagamaan, dan musik. 

Menurut Dianne juga perlu mengadakan pengenalan wilayah di 

mana terdapat dua wilayah dasar yaitu basah dan kering. Pada wilayah 

basah terdiri dari zona kedatangan dan zona kotor. Zona kedatangan 

dimaksudkan jika anak memasuki ruang kelas langsung dari pintu luar, 

maka zona harus berada di wilayah basah di mana orang bisa masuk 

dari segala macam cuaca. Zona kotor, di mana zona yang dikhususkan 

untuk dekat dengan pusat-pusat pembelajaran yang memungkinkan 

menyebabkan kotor. Seperti pusat sains, seni, memasak, keterampilan, 

dan lain sebagainya. Kemudian untuk wilayah kering, di mana wilayah 

ini termasuk dalam wilayah aman yang berkarpet/bermatras dan jauh 

dari pintu masuk. Dalam wilayah kering terdapat dua zona, yaitu zona 

aktif dan tenang. Zona aktif adalah tempat yang cenderung agak gaduh 

dan membutuhkan ruang yang cukup luas. Sedangkan zona tenang 

adalah tempat yang tidak terlalu membutuhkan ruang besar karena 

aktivitasnya tidak membutuhkan banyak gerak. 

Dalam mengelola pusat pembelajaran, Dianne menggunakan 

beberapa petunjuk yang dapat diterapkan sebagai berikut agar kelas 

lebih kreatif dan menyenangkan:45 

 

                                                            
45 Ibid., hal. 36-37. 
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a. Menggunakan material yang sesuai kebutuhan anak usia dini dan 

menyenangkan. 

Dalam setiap pusat pembelajaran, benda yang digunakan 

harus dipajang  dengan rapi dan menarik dalam rak yang terbuka 

dan rendah sesuai ukuran tinggi badan anak usia dini rata-rata 

supaya tidak terlalu tinggi sehingga anak mudah menjangkaunya. 

Jenis pengaturan ini memakan waktu dan usaha, namun hasil 

akhirnya akan lebih memuaskan karena pengaturan ini 

memudahkan anak menemukan benda yang mereka inginkan, 

menggunakan sendiri benda tersebut, dan mengembalikan pada 

tempatnya seperti semula. Dari hal tersebut, anak dapat belajar 

bahwa ada tempat dan tujuan untuk segala sesuatu.46 

b. Guru dapat mengawasi semua pusat pembelajaran. 

Hal tersebut dirancang bagaimana supaya guru berada pada 

satu titik tetapi dapat mengawasi setiap aktivitas anak didik dari 

setiap pusat pembelajaran. Sehingga guru tidak perlu mendatangi 

satu persatu pusat pembelajaran yang justru membuat suasana 

tidak kondusif. 

c. Guru merencanakan aliran perpindahan. 

Dari perencanaan ini, anak dapat berpindah dengan bebas 

dari satu pusat pembelajaran, ke pusat pembelajaran yang lain 

tanpa mengganggu aktivitas teman yang lainnya. 

                                                            
46 Ibid., hal. 36. 
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d. Memberikan batas antara pusat pembelajaran yang satu dengan 

yang lainnya. 

Memberikan batasan yang jelas di setiap area pusat 

pembelajaran sehingga anak didik bisa mengetahui di mana batas 

pusat tersebut. Batas yang jelas juga dapat membatasi jenis 

aktivitas tertentu dalam area masing-masing dan mencegah 

kekacauan karena tercampurnya material dari pusat-pusat yang 

berdekatan.47 

e. Menggunakan tanda atau simbol. 

Tanda pusat pembelajaran dengan kata dan gambar juga 

membantu membatasi setiap pusat.48 Selain itu bisa menambahkan 

menggunakan hiasan gantung dengan bentuk-bentuk yang menarik. 

                                                            
47 Ibid., hal. 37. 
48 Ibid. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil temuan penelitian lapangan dan yang telah 

diuraikan pada pembahasan serta sesuai dengan rumusan masalah dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi manajemen kelas yang kreatif dalam mengembangkan 

minat belajar anak dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara 

khusus. 

a. Secara Umum 

Guru tidak menempatkan banyak barang di dalam ruangan, 

guru dapat memantau dengan mudah aktifitas anak, menjaga APE 

yang digunakan untuk pembelajaran, menyediakan papan display 

yang mudah dilihat anak didik, mengatur penataan ruangan dengan 

baik dan efisien. 

b. Secara Khusus 

Implementasi manajemen kelas kreatif melibatkan peran 

tenaga pendidik, anak didik, ketersediaan sarana dan prasarana, 

partisipasi orang tua/wali murid. 

 

 

 



98 
 

2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan manajemen kelas  

kreatif dalam mengembangkan minat belajar anak 

a. Faktor Pendukung 

Ketersediaan ruang kelas yang baik, adanya sikap dan 

peran seluruh anggota sekolah, serta antusias orang tua/wali murid 

dan dukungan masyarakat. 

b. Faktor Penghambat 

Kurangnya APE buatan pabrik sebagai penunjang KBM, sikap 

merusak yang muncul dari anak didik, dan kesibukan guru yang 

menyebabkan pelaksanaan manajemen kelas kreatif kurang 

maksimal. 

B. Saran 

1. Kepada Kepala Sekolah, untuk semakin meningkatkan kinerjanya. 

2. Kepada Guru Kelas, untuk semakin meningkatkan kreativitas dan 

semangat dalam mendidik anak didik.  

3. Kepada Karyawan diharapkan semakin maksimal dalam membantu 

kegiatan sekolah agar tetap berjalan sesuai harapan.  

4. Kepada Orang Tua/Wali Murid sebaiknya selalu memperhatikan apa 

saja sistem yang diterapkan oleh sekolah, tidak hanya sekedar tahu 

anak sekolah untuk belajar, berangkat dan pulang sekolah. Selalu 

mendampingi, memberikan stimulus, arahan dan bimbingan kepada 

anak saat di rumah, atau di manapun. 
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C. Kata Penutup 

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan hidayah dan inayahnya sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktu yang diharapkan. Seluruh 

tenaga, waktu, dan pikiran telah peneliti curahkan demi terselesaikannya 

skripsi ini. Akan tetapi peneliti sadari bahwa skripsi ini banyak 

kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti 

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi 

kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya, semoga skripsi yang telah disusun oleh peneliti 

bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa calon peneliti 

selanjutnya, pendidik dan calon pendidik guna meningkatkan kualitas 

kinerja dan pengembangan kreatifitas dalam mengembangkan minat 

belajar anak didik terkhusus untuk usia anak usia dini. 
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PEDOMAN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Observasi 

1. Letak Geografis TK ABA Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul 

2. Sarana dan Prasarana 

3. Pelaksanaan Manajemen Kelas Yang Kreatif 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Dokumen sejarah berdirinya TK ABA Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul 

2. Arsip visi dan misi TK ABA Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul 

3. Arsip struktur organisasi TK ABA Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul 

4. Arsip data guru, karyawan, dan siswa TK ABA Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul 

5. Arsip data sarana dan prasarana TK ABA Ngoro-oro Patuk Gunung Kidul 

6. Daftar pencapaian perkembangan setiap semester anak kelompok TK A dan B 

C. Pedoman Wawancara 

Wawancara dengan kepala sekolah TK ABA Ngoro-oro 

1. Kapan TK ABA Ngoro-oro didirikan? 

2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya TK ABA Ngoro-oro? 

3. Bagaimana perkembangan TK ABA Ngoro-oro dari awal berdiri sampai 

sekarang? 

4. Apa tujuan pendidikan di TK ABA Ngoro-oro? 

5. Kurikulum apa yang digunakan TK ABA Ngoro-oro saat ini untuk pedoman 

kegiatan pembelajaran? 

6. Apa saja sarana dan prasarana penunjang pembelajaran di TK ABA Ngoro-oro? 

7. Bagaimana penerapan manajemen kelas yang kreatif di TK ABA Ngoro-oro? 

8. Sudahkah ada keselarasan antara kurikulum yang digunakan, sarana prasarana 

yang tersedia dengan penerapan manajemen kelas? 
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9. Apa yang diharapkan dari adanya manajemen kelas yang kreatif? 

10. Apa tanggapan wali murid terhadap segala sistem yang diterapkan di TK ABA 

Ngoro-oro? 

11. Apa saja latar belakang lulusan pendidikan guru TK ABA Ngoro-oro? 

12. Adakah proses penyeleksian untuk calon guru TK ABA Ngoro-oro baik soft skill 

maupun hard skill? 

13. Adakah proses penyeleksian untuk calon peserta didik TK ABA Ngoro-oro? 

 

Wawancara dengan guru kelas TK ABA Ngoro-oro 

1. Sudah berapa lama mengajar di TK ABA Ngoro-oro? 

2. Apakah sebelumnya pernah mengajar di TK lain ataupun menekuni pekerjaan 

lain? 

3. Apakah anda pernah bahkan sering mengikuti kegiatan training dalam bidang 

pendidikan dan pengajaran terkhusus untuk anak usia dini sebelum ataupun 

sesudah mengajar di TK ABA Ngoro-oro? 

4. Apa yang anda persiapkan sebelum kegiatan belajar mengajar berlangsung? 

5. Apa tanggapan anda tentang manajemen/pengelolaan kelas? 

6. Apa yang anda harapkan dari manajemen kelas? 

7. Bagaimana cara anda mengelola kelas sebelum kegiatan belajar mengajar? 

8. Apakah ketika anda mengajar menggunakan alat media? Jika iya, apa yang 

digunakan? 

9. Kegiatan seperti apa yang paling disukai anak didik? 

10. Sudut kelas manakah yang paling disukai anak didik? 

11. Bagaimana sikap anda ketika menghadapi anak yang melakukan kegaduhan dan 

juga anak yang memiliki sifat individual? 
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12. Strategi apa yang anda lakukan untuk mengefektifkan keadaan kelas? 

13. Bagaimana cara anda membangun kerjasama antar anak didik? 

14. Bagimana mengatur keadaan fisik kelas? 

15. Apakah pengelolaan kelas kreatif melibatkan peran serta anak didik? 

16. Apa yang anda utamakan dalam pengelolaan kelas kreatif? 

17. Bagaimana anda dalam menentukan material maupun pilihan warna yang 

diterapkan di kelas? 

18. Adakah kerjasama dengan pihak tertentu dalam pengelolaan kelas? 

19. Apa hambatan yang sering dijumpai dalam pengelolaan kelas? 

20. Apa faktor pendukung dalam pengelolaan kelas? 

21. Apa yang anda lakukan dalam menghadapi hambatan tersebut dan menyikapi 

faktor pendukung tersebut? 

22. Bagaimana dampak manajemen kelas dalam perkembangan belajar anak 

23. Adakah tanggapan wali murid tentang penerapan manajemen kelas sebagai salah 

satu bentuk untuk menunjang minat belajar anak didik? 

 

Wawancara dengan wali murid TK ABA Ngoro-oro 

1. Anak sekolah di TK ABA Ngoro-oro ini atas dasar pilihan anak sendiri atau orang 

tua? 

2. Apa yang menyebabkan TK ABA Ngoro-oro sebagai tempat sekolah anak anda? 

3. Bagaimana menurut anda tentang TK ABA Ngoro-oro? 

4. Bagaimana menurut anda tentang sistem pendidikan yang diterapkan di TK ABA 

Ngoro-oro? 

5. Apa yang anda ketahui tentang manajemen/pengelolaan kelas? 

6. Kelas yang seperti apa yang anda harapkan untuk tempat belajar anak anda? 
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7. Bagaimana tanggapan anda tentang pengelolaan kelas kreatif di TK ABA Ngoro-

oro? 

8. Apakah anak anda sering menceritakan tentang kelasnya? Baik suasana maupun 

fasilitas yang ada di kelasnya? Jika iya, apa saja yang diceritakan? 

9. Adakah pengaruh perkembangan belajar anak anda dengan pengelolaan kelas 

tersebut? 

10. Apa kekurangan dan kelebihan pengelolaan kelas kreatif di TK ABA Ngoro-oro 

menurut anda? 

11. Apa yang perlu dibenahi dari pengelolaan kreatif di TK ABA Ngoro-oro? 

12. Apa yang anda harapkan dari penerapan pengelolaan kelas kreatif? 

 

Wawancara dengan anak didik TK ABA Ngoro-oro 

1. Apa kamu suka sekolah di TK ABA Ngoro-oro? 

2. Apa yang kamu suka dari TK ABA Ngoro-oro? 

3. Apa yang kamu suka dari kelasmu? 

4. Alat permainan dan sudut apa yang kamu suka? 

5. Apakah ibu/bapak guru sosok yang menyenangkan? 

6. Apa ibu/bapak guru sudah membuat kelasmu menjadi menyenangkan? 

7. Apa yang kamu inginkan dari kelasmu? 

8. Apa yang sekarang kamu dapat dari kelasmu? 

9. Apa yang sekarang tidak kamu dapat dari kelasmu? 
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Catatan lapangan I 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi  

Hari/Tanggal  : Sabtu/11 Maret 2017 

Waktu   : 08:00 WIB-selesai 

Lokasi   : TK ABA Ngoro-oro 

Sumber data  : Penulis 

 

Deskripsi Data: 

Observasi ini merupakan observasi tentang letak geografis TK ABA 

Ngoro-oro yang dilakukan di sekitar jalan dan lingkungan sekolah. Titik lokasi di 

TK ABA  Ngoro-oro menghadap ke utara belakang Balaidesa Ngoro-oro. Utara 

sekolahan adalah jalan raya dimana 3km ke timur arah menuju Tempat wisata 

Jurug Gedhe, Gunung Api Purba dan Embung Nglanggeran dan 3km ke arah barat 

menuju jalan raya Piyungan-Wonosari (Koramil Patuk). Sedangkan 3,5km ke arah 

utara menuju pasar kembangsari melewati jalan menurun dan berkelok dimana 

sudah bukan lagi daerah Gunung Kidul melainkan daerah Bantul. 

Untuk perbatasan dusun, TK ABA Ngoro-oro terletak di dusun Salaran. Di 

sebelah selatan dusun Salaran berbatasan dengan dusun Senggotan, sebelah timur 

dusun Salaran berbatasan dengan dusun Gunung Asem dan Sepat, sebelah barat 

dusun Salaran berbatasan dengan dusun Soka, sebalah utara dusun Salaran 

berbatasan dengan dusun Klegung. 

Untuk perbatasan sekolah TK ABA Ngoro-oro, sebelah barat berbatasan 

dengan lahan kosong dan masjid Dusun Salaran, sebelah selatah berbatasan 
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dengan pekarangan rumah bu, sebelah timur berbatasan dengan pekarangan 

rumah, sebelah utara berbatasan dengan balaidesa Ngoro-oro. 

Interprestasi: 

Letak TK ABA Ngoro-oro sangat strategis karena berada di dekat jalan 

raya desa meskipun bukan jalan raya utama. Tetapi jalan raya desa ini juga sering 

digunakan untuk jalur alternatif sebagai jalan pintas ke tempat wisata Gunung Api 

Purba dan Embung Nglanggeran. Letak sekolah sangat mudah dijangkau karena 

terletak dipinggir jalan, tepat belakang balaidesa yang nampak terlihat jelas dari 

jalan. 
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Catatan lapangan II 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi  

Hari/Tanggal  : Senin/13 Maret 2017 

Waktu   : 08:30 WIB-selesai 

Lokasi   : TK ABA Ngoro-oro 

Sumber data  : Penulis 

  

Deskripsi Data: 

Observasi kedua ini merupakan observasi mengenai keadaan sarana dan 

prasarana di TK ABA Ngoro-oro. Sarana prasarana merupakan alat-alat/media 

penunjang kegiatan belajar mengajar di TK ABA Ngoro-oro. Sarana prasarana 

dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu indoor dan outdoor. Pertama 

mengenai sarana prasarana outdoor, di TK ABA Ngoro-oro terdapat berbagai 

jenis alat permainan outdoor seperti ayunan, perosotan, bola dunia, dan lain-lain. 

Untuk sarana prasarana indoor sudah cukup lengkap, seperti meja-kursi guru dan 

anak didik, papan tulis, papan display, karpet duduk, rak alat tulis dan mainan, 

lemari berkas, gantungan di langit-langit kelas, dan lain-lain. Alat/media yang 

disediakan yang memang dapat membantu perkembangan anak. Misal untuk 

mengembangkan motorik halus dan kreatifitas seperti balok, lego, puzzle, alat 

mencocok, plastisin, dan sebagainya. Untuk mengembangkan motorik kasar 

seperti alat permainan outdoor. Untuk mengembangkan kesenian terdapat alat 

musik angklung, kentongan, drumband, dan alat tari. Dan untuk alat-alat tersebut 

ditempatkan diruangan sendiri karena ukurannya yang besar. 
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Di TK ABA Ngoro-oro terdapat dua toilet, empat kran cuci tangan, empat 

kelas B, dua kelas A, satu ruang kelompok bermain, ruang guru, ruang uks, ruang 

kepala sekolah, satu gudang. Disini yang disayangkan, belum terdapat toilet 

khusus sehingga toilet guru dan anak didik masih jadi satu. Tetapi disisi lain, 

lingkungan TK ABA Ngoro-oro sangat dijaga sekali kebersihannya. Anak didik 

diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya dengan menyediakan tempat 

sampah disetiap kelas. 

Interpretasi: 

 Dari hasil observasi tersebut, sarana dan prasarana TK ABA Ngoro-oro 

sudah memenuhi standar kebutuhan anak usia dini dan terhitung lengkap. 

Lingkungan TK ABA Ngoro-oro juga bersih dan menyenangkan. Hanya perlu 

menambah bangunan untuk toilet dan ruang kelas TK A.  
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Catatan lapangan III 

 

Metode Pengumpulan Data : Observasi 

Hari/Tanggal  : Selasa/14 Maret 2017 

Waktu   : 07:30 WIB-selesai 

Lokasi   : TK ABA Ngoro-oro 

Sumber data  : Penulis 

 

Deskripsi Data: 

Pada observasi kali ini tentang pelaksanaan manajemen kelas yang kreatif. 

Dimulai persiapan sebelum mulai kegiatan belajar mengajar. Guru membersihkan 

ruangan kelas dan merapikannya agar anak nyaman ketika berada di kelas, 

meskipun hal tersebut selalu dilakukan ketika selesai kegiatan belajar 

mengajar/jam sekolah usai. 

Model kelas menggunakan sudut, terdiri dari sudut sakinah/keluargaku, 

sudut alam sekitar, sudut seni dan budaya, sudut keagamaan. Disetiap sudut 

disediakan media belajar sesuai tema sudut. Dan yang unik dari sudut alam sekitar 

menunjukkan benda asli yang diambil dari alam bukan hanya sekedar replika. 

Hiasan kelas memanfaatkan hasil karya anak untuk di pasang di papan display dan 

gantungan kelas menggunakan bahan-bahan sederhana maupun barang bekas. 

Namun dalam kegiatan belajar mengajar masih menggunakan model klasikal. 

Selama kegiatan belajar berlangsung guru selalu memberikan percontohan sebagai 

pembelajaran. Guru selalu menanggapi pertanyaan anak meskipun ketika kegiatan 
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belajar mengajar sedang berlangsung tanpa melakukan tindakan yang membuat 

anak untuk merasa kapok bertanya lagi. 

Di ruang kelas yang berukuran 3x4 terdapat sederet jendela di salah satu 

sisi dinding dengan keadaan terbuka sehingga pencahayaan langsung matahari 

dapat masuk ke dalam ruangan dengan baik dan meski demikian kelas masih 

menggunakan bantuan pencahayaan lampu agar lebih terang. Meja kursi dan rak 

dicat warna warni dengan pilihan warna cerah. Setiap kelas terdapat kotak P3K 

walaupun sudah memiliki ruang UKS. Hal tersebut dilakukan untuk lebih 

mempermudah pengobatan ringan. 

TK ABA Ngoro-oro menerapkan peraturan makan bersama. Dimana anak 

diwajibkan membawa bekal dan dimakan bersama ketika jam istirahat. Di depan 

sekolahan juga tidak diperbolehkan ada pedagang mangkal untuk berdagang 

supaya anak tidak jajan di luar sekolah. Dan karena hal demikian, menjadi salah 

satu alasan anak lebih memilih tetap berada di kelas setelah makan. Apa lagi 

ditunjang dengan suasana kelas dan media yang mendukung di dalam kelas. 

Interpretasi: 

 Manajemen kelas sudah terlaksana dengan baik. Dalam satu ruang kelas 

terdapat dua metode pembelajaran yaitu sudut dan klasikal. Penataan ruangan 

terlaksana dengan rapi dan tidak mengganggu aktivitas anak didik. Guru 

melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Segala hal yang 

diterapkan oleh guru dan pihak sekolah diharapkan dapat membantu 

perkembangan anak serta semangat belajar anak. 
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Catatan lapangan IV 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Kamis/16 Maret 2017 

Waktu   : 08:06-08:20 WIB 

Lokasi   : Serambi masjid depan TK ABA Ngoro-oro 

Sumber data  : Ibu Sri wali murid kelas A 

 

Deskripsi Data: 

Sesuai data wawancara yang didapat dari wali murid peserta didik kelas A 

yang bernama ibu Sri, anak sekolah di TK ABA Ngoro-oro berdasarkan pilihan 

orang tua. Hal tersebut dikarenakan sekolah ini lah paling dekat dengan rumah 

dan sekolah ini merupakan satu-satunya sekolah yang ada di Desa Ngoro-oro 

sejak dahulu sehingga sekolah ini dipandang sebagai sekolah favorit se-Desa. Dan 

orang tua pun juga menganggap TK ABA Ngoro-oro sudah merupakan sekolah 

yang bagus, baik dari mutu pendidikan, sistem yang diterapkan, hingga cara guru-

guru memperlakukan peserta didik. 

Tanggapan ibu Sri mengenai manajemen kreatif hanya mengatakan “Ya 

sudah baik mbak menurut saya, namanya juga kelas sekolahnya anak TK kan ya 

begitu to mbak”. Dari kalimat ibu tersebut, ternyata ibu Sri ini belum paham betul 

tentang manajemen itu sendiri apa. Peneliti sangat memaklumi hal tersebut. 

Namun ketika peneliti menanyakan pengaruh pengelolaan kelas kreatif kepada 

perkembangan belajar anak, ibu Sri mengatakan dengan bangganya “Anak saya 

yang dari tidak mengerti angka dan huruf sekarang sudah tahu sedikit demi sedikit 
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mbak. Anak saya juga sekarang banyak cerita setiap sepulang sekolah tentang 

kegiatannya selama dibelajar di kelas”. Dan ketika peneliti menanyakan 

tanggapan tentang kekurangan dan kelebihan kelas, ibu Sri kembali bingung 

karena ibu Sri tidak pernah masuk di kelas anaknya sehingga tidak paham 

bagaimana kondisi kelas.  Hanya saja ibu Sri menyebutkan untuk menambahkan 

hiasan lagi di kelas. Tetapi setiap orang tua pasti memiliki harapan, harapan ibu 

Sri dari pengelolaan kelas kreatif dapat membuat anak juga semakin kreatif dan 

selalu memiliki pemikiran yang baik sesuai tahap perkembangan anak.   

Interpretasi: 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, orang tua/wali 

murid kurang paham tentang bahasa-bahasa asing maupun bahasa yang mengenai 

sebuah sistem sehingga susah untuk mengerti ketika diajak berdialog mengenai 

hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian ini. Namun setidaknya orang 

tua/wali murid tersebut memiliki harapan yang besar, respon yang sangat baik, 

dan kepercayaan kepada sekolah untuk memberikan pendidikan yang layak dan 

baik kepada anaknya. 
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Catatan lapangan V 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Kamis/16 Maret 2017 

Waktu   : 08:22-09:30 WIB 

Lokasi   : Serambi masjid depan TK ABA Ngoro-oro 

Sumber data  : Ibu Rina wali murid kelas B 

 

Deskripsi Data: 

Jika diwawancara peneliti dengan orang tua/wali murid sebelumnya harus 

menjelaskan dulu setiap maksud pertanyaan karena orang tua/wali murid yang 

sulit memahami, kali ini untuk wawancara dengan orang tua yang ke dua tidak 

serumit yang pertama dikarenakan orang tua ini yang relatif masih muda dan 

sudah memiliki pemahanan tentang manajemen. 

Menurut ibu Rina, anak sekolah di TK ABA karena penjelasan yang 

diberikan orang tua terhadap anak sehingga anak memilih mau bersekolah di TK 

ABA Ngoro-oro. Ibu Rina juga memberi tanggapan bahwa menurutnya TK ABA 

Ngoro-oro sekolah yang favorit di Desa dan menganggap sekolah ini sangat baik. 

Ibu Rina juga memberikan tanggapan kelas yang diharapan untuk anak 

“perlengkapan sesuai kenyamanan anak dan memadahi baik alat permainan, 

hiasan dan menunjang perkembangan anak”. Untuk pertanyaan berikutnya 

mengenai cerita anak ketika di kelas, ibu Rina menjawab “yang sering cerita 

mbak, cerita tentang temannya, mainannya, gurunya dan pelajarannya”. Dan 

mengnai pertanyaan yang diajukan peneliti, pengaruh perkembangan belajar anak 
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dari pengelolaan kelas kreatif, ibu Rina mengatakan “Ya pastinya ada mbak, dari 

yang tidak tahu A-B-C sekarang tahu, kalau dirumah tahunya cuma tivi”  

Untuk wawancara tentang kekurangan dan kelebihan pengelolaan kelas, 

ibu Rini memberikan pendapat “Pergaulannya itu hlo mbak, ada teman banyak 

jadi berani, dulu itu masih ditunggu di kelas. Anak sekarang sudah mandiri,  kalau 

kekurangannya ketika musim panas itu anak sering merasa kepanasan, seharusnya 

dipasang kipas angin karenakan belum ada kipasnya disetiap kelas”. Ibu Rini 

menyampaikan untuk pengelolaan kelas yang perlu dibenahi tidak ada hanya perlu 

menambah gedung baru lagi. Harapan dari pengelolaan kelas kreatif kedepannya 

untuk anak ibu Rini, seperti yang diungkapan “harapannya anak masuk ke SD 

punya bekal tidak ketinggalan karena masuk SD harus sudah bisa baca dan diberi 

soal-soal meskipun wajib SD bisa baca atau tidak merupakan syarat wajib/tidak 

saya tidak tahu. Tapi, karena katanya yang punya anak di SD nanti masih dibantu 

dibacakan gurunya untuk anak yang menjawab pertanyaan”. 

Interpretasi: 

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, orang tua banyak 

mendukung apa saja yang diselenggarakan di TK ABA Ngoro-oro salah satunya 

tentang manajemen kelas. Dan dari penjelasan orang tua tersebut orang tua 

banyak mengetahui tentang TK ABA Ngoro-oro, akan tetapi fokus orang tua 

tersebut lebih kebagaimana output ketika anak keluar dari TK dan memasuki SD. 
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Catatan lapangan VI 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Kamis/16 Maret 2017 

Waktu   : 09:40-10:00 WIB 

Lokasi   : Depan kelas KB 

Sumber data : Jasmin, Gilang, Fahri, Nuraini, Safa, Zahra, Anisa, 

Rifka (peserta didik kelas B4) 

 

Deskripsi Data: 

Pada wawancara kali ini peneliti ingin melakukan wawancara satu persatu 

peserta didik kelas B4 dimana kelas yang dijadikan fokus penelitian, akan tetapi 

ketika peneliti mendekati satu peserta didik maka peserta didik yang lain ikut 

berkerumun. Sehingga peneliti memutuskan untuk mewawancarai peserta didik 

dengan bersamaan dan posisi melingkar. 

Anak-anak sangat menyukai kelasnya, tetapi anak yang bernama Jasmin 

memberikan alasan jika itu disebabkan karena disuruh ibunya. Anak-anak dengan 

kompak menjawab pertanyaan yang disukai sekolah di TK ABA Ngoro-oro 

karena ingin belajar. APE yang disukai anak-anak juga beragam, Jasmin 

menjawab plastisin, Nuraini dan Safa menjawab meronce, Gilang dan Fahri 

menyukai balok, mewarnai, menggambar. Sedangkan Zahra, Anisa, dan Rifka 

suka bermain peran. Mereka mengatakan bahwa ibu guru bukan sosok yang 

menyenangkan tetapi ketika ditanya alasannya dia kebingungan untuk menjawab. 

Dan dipertanyaan berikutnya ketika ditanya apakah ibu guru membuat kelas 
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menjadi menyenangkan mereka menjawab “iya” dengan sangat lantang. Anak-

anak menginginkan kelasnya cantik, ceria, banyak mainan, dan membuat hebat 

dan pintar. Untuk pertanyaan terakhir apa yang didapat dari kelas dan yang tidak 

didapat di kelas, mereka ada yang menjawab dapat bintang, dapat hadiah, dapat 

pintar. Dan yang tidak didapat di kelas sampah, buang sampah sembarangan, 

membawa mainan. Karena memang anak usia dini, peneliti memaklumi jawaban 

anak jika tidak nyambung dan terkesan lucu dengan pertanyaan yang diberikan, 

akan tetapi peneliti yakin bahwa jawaban anak tersebut jujur. 

Interpretasi: 

Dari hasil wawancara dengan peserta didik, peneliti menyimpulkan bahwa 

Jasmin anak yang pemalu karena ketika diberi pertanyaan dia tidak banyak 

memberikan argumen dan menjawab dengan mimik senyum tersipu malu. Dan 

dari jawabannya yang tidak didapat dikelas adalah sampah, dan lain sebagainya, 

mungkin anak menganggap maksud dari pertanyaan tersebut hal yang tidak boleh 

dilakukan di kelas. Dan yang dia dapat di kelas itu bintang, hadiah, dan sebaginya 

maksudnya reward yang diberikan guru kepada peserta didik karena 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. 
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Catatan lapangan VII 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Jum’at/17 Maret 2017 

Waktu   : 08:31-08:41 WIB 

Lokasi   : Ruang Kepala Sekolah 

Sumber data  : Ibu Suratmi, S.Pd 

 

Deskripsi Data: 

TK ABA Ngoro-oro berdiri 19 Juni 1994 karena di Desa tidak ada sekolah 

TK formal, adanya hanya di Posyandu, PKBM, BKB. Dari awal berdiri hingga 

sekarang TK ABA Ngoro-oro selalu mengalami peningkatan baik dari bangunan, 

jumlah peserta didik, sampai prestasi. TK ABA Ngoro-oro sudah menggunakan 

kurikulum 2013 yang sebelumnya kurikulum KTSP. Untuk sarana dan prasarana 

kepala sekolah meminta untuk peneliti melihat sendiri dan mulai bulan Februari 

2017 TK ABA Ngoro-oro ditunjuk menjadi TK model budaya percontohan 

kecamatan sehingga sarana prasarana bertambah menggunakan IT LCD yang 

digunakan 2minggu sekali. 

Untuk penerapan manajemen kelas kreatif masih menggunakan acuan 

standar minimal baik dari dinas maupun yayasan, dan setiap kelas masih berbeda-

beda. Sebisa mungkin antara kurikulum, sarana prasarana selaras dengan 

manajemen kelas dimana sesuai kemampuan guru mengarah ke arah manajemen 

kelas tersebut harus seimbang, sejalan antara manajemen, kurikulum, dan sarana 

prasarana. Akan tetapi mungkin ada satu dua yang belum karena kekurangan 
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media. Yang diharapkan dari manajemen kelas kreatif paling tidak dari segi 

pembelajaran berjalan dengan baik dan maksimal. Kebetulan di TK ABA Ngoro-

oro setiap kelas berbeda-beda cara penerapannya tergantung kepada guru 

kelasnya. Tanggapan wali murid dengan sistem yang diterapkan TK ABA Ngoro-

oro biasa-biasa saja akan tetapi sampai sekarang tidak pernah terjadi pro-kontra 

antara pihak sekolah dengan wali murid. Selain itu, sekolah selalu mengadakan 

sebulan sekali pertemuan dengan wali murid menyampaikan apa saja yang perlu 

disampaikan baik dari segi manajemen maupun yang lainnya. 

Latar belakang pendidik dari awal belum ada yang lulusan sarjana, 

semuanya dari SLTA tetapi sekarang sudah menempuh sarjana semua dari 9 guru. 

Pendidik juga tidak mengambil dari luar daerah, selagi di daerah sendiri masih 

mampu maka tidak perlu mencari dari daerah lain. Ada proses penyeleksian guru 

setiap ada yang mendaftar, dari melalui proses tes tulis, wawancara, komputer. 

Akan tetapi untuk penerimaan anak didik baru tidak menggunakan proses 

penyeleksian, berapa pun yang daftar diterima termasuk menerima anak inklusi. 

Karena pihak sekolah memahami kondisi wali murid dan lokasi sekolah dan 

daerah. 

Interpretasi: 

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah 

hanya mengontrol seluruh kegiatan sekolah akan tetapi yang memahami kegiatan 

di setiap kelas adalah guru kelas masing-masing. Secara teknis kepala sekolah 

paham dan mengerti, tetapi yang melaksanakan kembali lagi kepada guru kelas. 
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Catatan lapangan VIII 

 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/Tanggal  : Jum’at/17 Maret 2017 

Waktu   : 10:39-11:00 WIB 

Lokasi   : Ruang Kelas B4 

Sumber data  : Ibu Rohmiyati, A.Ma 

 

Deskripsi Data: 

Ibu Rohmiyati sudah sekitar 10 tahun mengajar di TK ABA Ngoro-oro 

dari bulan Juli 2006. Sebelum mengajar di TK ibu Rohmi tidak pernah bekerja di 

tempat lain. Semenjak ibu Rohmi mengajar di TK, beliau juga sering mengikuti 

kegiatan training,seminar/workshop dalam bidang anak usia dini. Sebelum 

kegiatan belajar mengajar berlangsung, ibu Rohmi selalu mempersiapkan alat 

peraga/media pembelajaran terlebih dahulu sesuai RPH yang sudah dibuat. 

Menurut bu Rohmi, manajemen kelas kreatif di buat semenarik mungkin, 

terkhusus kelas model klasikal supaya anak tidak bosan di kelas setiap berapa 

minggu sekali membuat variasi kelas seperti mengganti-ganti pola tempat duduk. 

Dari manajemen kelas kreatif diharapkan dapat memuaskan anak dan senang di 

kelas. Pengelolaan kelas yang utama dilakukan adalah membersihkan, merapikan 

dengan maksimal agar anak semangat masuk kelas, nyaman berada di kelas.  

Setiap pembelajaran selalu menggunakan media/alat peraga sesuai tema. 

Peserta didik paling menyukai kegiatan yang menantang seperti yang kotor-

kotoran (mewarnai, mengecat, finger painting). Bu Rohmi selalu bersikap 
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bijaksana ketika menghadapi anak yang memiliki sifat berbeda-beda, selalu 

menanyakan keadaan, memberi motivasi, mengarahkan. Strategi yang dilakukan 

untuk mengefektifkan keadaan kelas guru seperti guru TK pada umumnya dengan 

bernyanyi, melakukan permainan kecil, tepuk tangan. Cara membangun kerjasama 

antar peserta didik dengan memberi reward pada setiap karya anak. Cara 

mengatur ruang kelas melibatkan peserta didik, setiap barang anak didik yang 

dikumpul di kelas diberi nama masing-masing kemudian anak wajib 

membereskan barangnya sendiri sesuai tempatnya termasuk meja kursi yang 

dipakai peserta didik. Selain itu, guru juga selalu menata ruangan berganti-ganti 

model. Guru melibatkan peserta didik untuk mengelola ruangan dengan membuat 

karya tangan bersama dan jadikan hiasan kelas. Tetapi yang diutamakan dalam 

mengelola kelas yaitu bagaimana melibatkan anak karena kelas bagi anak sebagai 

rumah kedua. Untuk menentukan warna dan material pada alat/media 

pembelajaran sekolah selalu menggunakan yang berstandar SNI (Standar Nasional 

Indonesia) dan warna-warna yang cerah untuk menimbulkan sifat ceria seperti 

karakter anak usia dini. Menurut ibu guru Rohmiyati dalam pengelolaan kelas 

kreatif juga melibatkan pihak lain, tetapi pihak lain tersebut tidak lain merupakan 

orang tua/wali murid. Hambatan yang sering dijumpai oleh guru dalam penerapan 

manajemen kelas, anak suka mencoret-coret dinding, sering tidak menempatkan 

barang pada tempatnya, memperebutkan alat/media pembelajaran. Sedangkan 

yang mendukung dalam manajemen kelas kreatif sendiri karena adanya 

keterlibatan orang tua/wali murid dimana setiap pergantian tahun ajaran baru 

diadakan pengecatan bersama, menghias kelas bersama. Dan tidak berhenti 
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sampai disini, ibu Rohmi tetap harus mengambil tindakan ketika mengalami 

hambatan dan pendukung tersebut. Untuk menghadapi hambatan tersebut guru 

tidak langsung menegur anak, tetapi menasehati dan mengalihkan perhatian anak 

pada alat/media lain yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan ketika menghadapi 

pendukung tersebut, guru juga tidak banyak diam atau tidak banyak bertindak 

ketika mendapatkan bantuan dari orang tua/wali murid, tetap ikut bergerak karena 

guru yang memiliki kuasa atas kelasnya. 

Dari penerapan manajemen kelas kreatif ini sendiri, dampak yang paling 

menonjol adalah anak tidak pernah iri dengan kelas yang lain, anak suka bermain 

di kelas, anak semangat masuk kelas, dari ketiga hal tersebut memudahkan guru 

ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Ibu Rohmi juga mengatakan 

“Alhamdulillah mbak, sampai saat ini orang tua selalu mendukung dan mau diajak 

kerjasama, tidak pernah ada tanggapan yang tidak enak didengar”. 

Interpretasi:  

Dari hasil wawancara tersebut, manajemen kelas sudah berjalan dengan 

baik dan sesuai harapan hanya perlu ditingkatkan lagi. Antara guru kelas, peserta 

didik, dan orang tua/wali murid saling memberi sumbangsih yang baik sehingga 

tidak memberatkan satu dengan yang lain. Guru kelas juga selalu berusaha 

memberikan yang terbaik kepada peserta didik dengan berbagai macam cara dan 

peserta didik dapat menerima guru kelas dengan penuh antusias. 

 



125 
 

DOKUMENTASI FOTO-FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peta lokasi TK ABA Ngoro-oro, Patuk, Gunung Kidul 

 

 Penataan kursi dengan model  
Horizontal dengan cat warna- 
warni tetapi belum diperbarui  

 

 

 

 Saat jam istirahat anak masih 
memilih bermain di kelas 
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 Kondisi jendela, fentilasi, dan 
hiasan yang digantungkan 
(meronce dari kertas) 

 

 

 Kegiatan makan bersama 

 

 

 

 

 

 Setelah wawancara dengan  
peserta didik 
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