
Inisiasi 2 
Pengelolaan Kelas Dalam PKR 

 
Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan tutorial on line ini. 
Sudara mahasiswa yang saya kasihi,  tutorial on line kali ini akan membahas mata 
kuliah Pembelajaran Kelas Rangkap (PKR).  Pada Unit 1 Anda telah mempelajari 
hakekat PKR, dan pada Unit 2 pada on line pertama telah dibahas tentang model 
pengelolaan dan Pembelajaran Kelas Rangkap. Oleh karena itu sebelum membahas 
unit 3 ini diharapkan anda telah menguasai dengan baik prinsip-prinsip PKR, tujuan 
dan manfaat PKR serta berbagai model pengelolaan dan Pembelajaran Kelas 
Rangkap.  Selanjutnya dalam kegiatan  tutorial on line  kali ini Anda akan diajak 
untuk membahas Unit 3 yang berisi uraian tentang  Pengelolaan PKR. Saudara 
mahasiswa, pada on line ini pada dasarnya Pengelolaan Kelas merupakan salah satu 
kondisi yang dapat mendukung penerapan PKR. Oleh karena itu setelah kegiatan ini 
Anda diharapkan dapat: 
1.  merancang  denah kelas  dalam PKR. 
2.  Mengelola murid  dalam  PKR sesuai dengan kondisi yang dialami 
4.  melaksanakan disiplin kelas. 
 Supaya Anda dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pada pertemuan 
melalui on line  ini akan dibahas secara rinci pokok-pokok materi sebagai berikut:(1). 
Penataan ruang kelas, (2). Pengelolaan murid, (3). Disiplin kelas. 
 
1. Penataan ruang kelas 
Saudara mahasiswa, sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya model atau 
bentuk ruang kelas di SD sama, yaitu persegi. Untuk penataan ruang kelas sebaiknya 
guru mengidentikasikan dan mendaftar semua benda yang ada dan menempatkan di 
ruang kelas. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan  dalam menata ruang 
kelas diantaranya, daerah pajangan terutama yang berisi hasil karya murid,  
Kemudahan bergerak bagi guru dan murid, sinar atau cahaya yang baikdan 
mendukung pembelajaran, panas dan ventilasi yang baik dalam ruang kelas, 
ketersediaan papan tulis, bangku dan kursi siswa, meja guru, dan sudut aktifitas. 
Agar Anda memperoleh gambaran secara lebih jelas bagaimana cara menata ruang 
kelas dengan baik, sebaiknya Anda membaca bahan ajar cetak sub unit 1 pada unit 3. 
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a.  Pengaturan denah  
     Pengaturan denah kelas sangat penting dalam PKR. Hal ini dapat dilakukan 
berdasarkan kebutuhan pelaksanaan pembelajaran dan disesuaikan dengan situasi 
kondisi  yang ada. Ada berbagai macam pengaturan denah kelas. Untuk lebih 
memahami bagaimana pengaturan denah kelas Anda dapat membaca bahan ajar 
cetak pada unit 3 sub unit 1. Pada pembahasan tersebut beberapa contoh pengaturan 
denah kelas dibuat dalam bentuk desain. Selain itu pada bahan ajar tersebut Anda 
dapat mempelajari  keuntungan dan kabaikan berbagai desain pengaturan denah 
kelas. Beberapa contoh yang telah digambarkan pada bagian tersebut adalah dalam 
satu ruang kelas. Apabila Anda melaksanakan PKR dua kelas atau lebih, maka 
pilihlah bentuk ruang yang sesuai dengan kepantingan tersebut. Anda dapat 
mengembangkan pola pengelolaan kelas berdasarkan kebutuhan Anda. 
  
b.  Mengatur pajangan 

Saudara mahasiswa, seorang guru  yang sukses adalah guru yang selalu 
berusaha untuk menjadikan lingkungan kelasnya menggairahkan dan membuat murid 
tenang di dalamnya. Saran-saran yang dapat Anda pertimbangkan untuk menjadikan 
lingkungan kelas menggairahkan  antara lain adalah menciptakan lingkungan kelas 
yang menarik, semua murid merasa seolah-olah kelas itu miliknya, pekerjaan murid 
diamati sungguh-sungguh, sehingga ada kesan Anda menghargai upaya mereka, bila 
ada teman guru yang lebih ahli dalam menata pajangan, mintalah petunjuk, libatkan 
murid-murid dalam memilih benda-benda yang akan dipajang, diskusi kelas untuk 
menentukan mana benda yang lebih menarik untuk dipajang perlu dilakukan, jagalah 
keseimbangan karya yang dipajang antara yang dihasilkan murid yang pintar dan 
kurang pintar, murid kelas rendah dan kelas tinggi, dan lain sebagainya. Untuk lebih 
memahami bagaimana mengatur pajangan di kelas pada PKR, sebaiknya Anda 
membaca Unit 3 sub unti 1 pada  bahan ajar cetak.  

 
2. Pengelolaan Murid 
a. Cara membentuk kelompok belajar 
 Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kelompok belajar adalah sekumpulan 
murid yang terdiri dari beberapa orang (5-6 orang) yang diorganisasiakn untuk 
mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditetapkan 
(dimodifikasi dari J. Snyder, 1986 : 211). Kelompok belajar dibentuk dengan maksud 
untuk membuat murid-murid aktif  belajar secara mandiri agar mencapai hasil belajar 
yang diharapkan.   Pada dasarnya kelompok belajar dapat dibentuk berdasarkan 
persamaan kemampuan, kemampuan yang berbeda, pengelompokan Sosial, Jenis 
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kelompok ini didasarkan pada kecocokan diantara murid-murid. Kelompok seperti 
ini dibentuk berdasarkan pilihan dan kesukaan murid-murid untuk memilih teman 
kelompoknya. Pengelompokan ini cocok untuk kelompok dalam satu kelas, maupun 
kelompok dalam kelas gabungan. Untuk lebih memahami dengan baik bagaimana 
cara membentuk kelompok belajar Anda disarankan membaca bahan ajar cetak Unit 
3 sub unit 2. 
 
b. Merencanakan Kegiatan Kelompok Belajar 
 Pada dasarnya ada lima aspek dalam perencanaan kegiatan kelompok belajar 
yang harus Anda perhatikan (Cohen, 1986) yaitu menentukan cara murid bekerja 
bersama-sama, menentukan program training (latihan) bagi pengembangan 
keterampilan bekerja sama, memberikan tugas yang dapat dihasilkan oleh kelompok, 
meletakkan dasar-dasar kerja secara teliti: dan Memutuskan bagaimana belajar 
bersama akan dievaluasi. Agar Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik 
tentang bagaimana merencanakan kegiatan kelompok belajar silahkan membaca 
kembali materi yang ada pada bahan ajar cetak unti 3 sub unit 2 dengan seksama. 
 
c. Cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok 
 Saudara mahasiswa telah kita ketahui bersama bahwa,  seperti halnya 
keterampilan lainnya, keterampilan kerja kelompok dapat diajarkan dengan 
menggunakan berbagai strategi pembelajaran, misalnya membentuk model atau 
contoh, instruksi langsung, bermain peran, simulasi, pengamatan, umpan balik dan 
pemantapan. 
 Morris (Cohen, 1986) memberikan ilustrasi tentang jenis keterampilan yang 
diperlukan sebagai panduan agar semua murid aktif berpartisipasi. Oleh karena itu, 
murid harus diberikan penjelasan sebagai  berikut:(a). setiap murid diharuskan 
mengemukakan gagasan, (b). setiap murid diberikan kesempatan untuk berbicara, 
(c). murid memperperhatikan dan dapat menangkap gagasan atau pendapat orang 
lain, (d) menanyakan pada murid lainnya apakah mempunyai gagasan. Anda dapat 
mempelajari kembali bahan ajar cetak pada unit 3 sub unit 2 untk mendapatkan 
gambaran dan pemahaman yang lebih baik bagaimana cara meningkatkan 
keterampilan belajar kelompok. 
 
3. Memaksimalkan pemanfaatan sumber belajar bagi murid agar mandiri. 
 Saudara mahasiswa, dalam mengajar Anda dituntut untuk tidak terlalu tergantung 

pada cukupnya jumlah guru, lengkapnya fasilitas mengajar, memadainya buku 
paket dan sebagainya, karena sekolah dan guru dapat berhubungan dengan 
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lingkungannya. Banyak  sumber belajar yang lain yang dapat digunakan oleh guru 
dan murid-murid dalam pembelajaran diantaranya guru dapat mengungkap, 
menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang serba melimpah sebagai sumber 
belajar. Agar guru dapat memanfaatkan sumber belajar, salah satunya adalah 
dengan cara mengaktifkan murid untuk bekerja. Lembar Kerja Murid (LKM) 
merupakan sarana untuk mengaktifkan murid-murid untuk belajar secara mandiri 
atau kelompok. LKM merupakan panduan yang berisi  tuntunan langkah-langkah 
dalam melakukan pengamatan, percobaan, demonstrasi atau simulasi. Kegiatan 
yang dituntut adalah mulai persiapan, proses pelaksanaan, hasil dan cara 
mengevaluasinya. Kegiatan belajar dengan menggunakan LKM, sangat 
mengaktifkan murid-murid untuk belajar. Kelompok belajar sangat berperan 
sekali untuk kegiatan seperti ini, misalnya pengamatan seperti diatas bisa 
dilakukan secara bersama-sama, ada yang berperan sebagai pengamat, pencatat, 
mengatur alat dan bahan, dan sebagainya. Untuk memahami bagaimana 
memanfaatkan sumber belajar  dengan baik, sebaiknya Anda membaca kembali 
bahan ajar cetak unit 3 sub unit 2. Selain itu pada bagian tersebut Anda juga dapat 
mempelajari fungsi  tutor sebagai organisator kelas, jenis-jenis tutor yang terdiri 
dari beberapa jenis, yaitu tutor sebaya, tutor kakak, tutor tamu dari masyarakat, 
dan penjaga sekolah. Berikut ini adalah bagaimana cara merencanakan 
pemanfaatan tutor, memilih dan mempersiapkan tutor, dan  keuntungan digunakan 
tutor. 

 
4. Disiplin Kelas 
 Saudara mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan 
dengan disiplin kelas. Pada bagian ini kita akan mempelajari  Aturan Rutin Kelas 
(ARK). Ada beberapa contoh aturan rutin kelas yang dapat anda jadikan sebagai 
acuan dalam PKR.  Agar Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang 
disiplin kelas silahkan membaca bahan ajar cetak unit 3 sub unit 3, kemudian 
cobalah Anda diskusikan dengan teman Anda hal-hal apa saja yang mencakup 
disiplin kelas dan mengapa Anda diharapkan mengetahui tentang disiplin kelas. 
 
Saudara mahasiswa, sampai disini apakah Anda sudah memahami dengan baik 
materi di atas? Kalau belum, cobalah Anda baca kembali materi tersebut lalu jangan 
lupa memperkaya materi tersebut melalui bahan ajar cetak dan sumber lain.  Jika 
Anda masih mendapatkan kesulitan dalam memahami materi ini maka silakan anda 
diskusikan dengan kelompok ataupun tutor Anda melalui fasilitas yang tersedia. 
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Selanjutnya ujilah pemahaman Anda terhadap materi ini dengan menyelesaikan 
latihan  berikut! Kirimlah jawaban Anda melalui e-mail atau sarana lain yang 
tersedia. 
 
Latihan 

Di sebuah sekolah dasar daerah terpencil hanya memiliki 2 orang guru dengan 
jumlah siswa sebagai berikut: kelas I: 5 orang, kelas II: 4 orang, kelas III: 11 
orang, kelas IV: 7 orang, kelas V: 9 orang dan kelas VI: 8 orang.  Jika Anda 
harus merangkap pembelajaran dalam dua kelas dengan mata 2 pelajaran yang 
berbeda, yaitu IPA untuk kelas IV,  dan Bahasa Indonesia untuk kelas V, 
bagaimana anda merancang pengaturan ruang kelas? Buatlah denah 
pembelajarannya? Jika memerlukan kerja kelompok bagaimana anda membuat 
kelompok belajar siswa?  

 

Petunjuk  Jawaban Latihan 
Untuk bisa mengerjakan tugas ini, berikut adalah kata-kata kunci yang menjadi 
pegangan Anda dalam mengerjakan tugas tersebut: 

1. Identifikasi jumlah murid yang mengikuti pembelajaran di setiap kelas 
2. Tentukan bagaimana memilih materi yang dapat diajarkan dalam PKR 
3. Identifikasi latar belakang murid yang ada untuk pembagian kelompok 
4. Diskusikan langkah-langkah pemecahan masalah yang dapat dilakukan 

dengan teman sejawat 
5. Lakukan negosiasi dengan pihak-pihak yang dapat membantu Anda 
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