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MOMENTS IN AMERICA FOR CHILDREN

Every 5 seconds

of the school day a student drops out of public school.

Every 10 seconds

a teen-ager become sexually active for the first time .

Every 26 seconds

a baby is born to an unmarried mother.

Every 30 seconds

a baby is born into poverty.



MOMENTS IN AMERICA FOR CHILDREN

Every 59 seconds

a baby born to a teen mother.

Every 104 seconds

a teen-age girl become pregnant.

Every 2 minutes

a baby is born to a mother who had late or no parental care .

Every 4 minutes 
a baby is born to a teen-age  mother who already had a previous child



MOMENTS IN AMERICA FOR CHILDREN

Every 4 minutes

a child is arrested for an alccohol-related crime.

Every 5 minutes 
a baby is born to a teen-age  mother who already had a previous child

Every 7 minutes

a child is arrested for a violent crime.

Every 2 hour
a child is murderred.



MOMENTS IN AMERICA FOR CHILDREN

Every 4 hour
a child commits suicide

Every 9 hour 
a child or young adult under age 25 dies from HIV

Source: The State of America’s Children Yearbook 1994, published by   
the Children’s Defense Fund.



OUR MISSION

The mission of the Upper Arlington City 
School Distric is to provide each student 

with an innovative and superior education 
that instills integrity and promotes 

personal achievment in a ever-changing 
society. 

Upper Arlington Schools: STRATEGIC PLANNING

Creating The Future



ASPEK-ASPEK KEHIDUPAN KELAS:

 Multidimensionality. Terdapat tugas yang 
berbeda dan berbagai peristiwa muncul. 

 Simultaneity. Berbagai kejadian bersamaan 
muncul. 

 Immediacy. Berbagai peristiwa itu 
berlangsung cepat. 

 Unpredictable and public classroom climate.
Berbagai peristiwa sering tidak terduga oleh 
guru. 

 History. Setelah beberasa saat, norma-norma 
berlaku umum dan berbagai pengertian 
berkembang. 



MISSI UTAMA PENGELOLAAN KELAS

• Tersedianya lingkungan belajar yang 
mendukung gairah proses belajar, 
dan 

• Banyaknya keterlibatan (waktu yang 
dihabiskan) anak dalam aktivitas 
belajar sehingga mendukung  
pencapaian prestasi belajar yang 
tinggi.



TUJUAN PENGELOLAAN KELAS

 Mewujudkan kondisi kelas baik sebagai 
lingkungan belajar ataupun sebagai kelompok 
belajar yang memungkinkan berkembangnya 
kemampuan masing-masing siswa.

 Menghilangkan berbagai hambatan yang 
merintangi interaksi belajar yang efektif.

 Menyediakan fasilitas atau peralatan dan 
mengaturnya hingga kondusif bagi kegiatan 
belajar siswa yang sesuai dengan tuntutan 
pertumbuhan dan perkembangan sosial, 
emosional dan intelektualnya.

 Membina perilaku siswa sesuai dengan latar 
belakang sosial, ekonomi, budaya dan 
keindividualannya.



KONDISI KELAS KITA SAAT INI

 Penampilan fisik umumnya memprihatinkan: 
ukuran,  penghuni, sinar/cahaya, udara, suhu, 
meja, kursi, papan tulis,  meja/kursi guru, 
lemari, dan gudang. 

 Asesoris lain untuk sudut-sudut aktivitas, 
bahan-bahan pengajaran dan pajangan masih 
langka.

 Pengaturan denah kelas amat typical

 Pengorganisasian layanan pembelajaran DDCH

 Perilaku siswa dan pembinaan disiplin masih 
lemah.



Bagaimana Respon Kita Terhadap Adanya 
Tipe Anak Di Dalam Kelas ?

 Successful students. 

 Social students. 

 Dependent students. 

 Alienated students. 

 Phantom students.



ARTI PENGELOLAAN KELAS

Manakah pengertian pengelolaan kelas yang paling 
berkenan ?

1. PK. merupakan seperangkat kegiatan guru untuk 
menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana 
kelas.

2. PK. merupakan seperangkat kegiatan guru untuk 
memaksimalkan kebebasan siswa.

3. PK. kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk 
memgembangkan tingkah laku siswa yang diinginkan 
dan meniadakan tingkah laku yang tidak diinginkan.

4. PK. merupakan seperangkat kegiatan guru untuk 
mengembangkan hubungan interpersonal yang baik 
dan hubungan soio-emosional kelas yang positif.

5. PK. merupakan seperangkat kegiatan guru untuk 
menumbuhkan organisasi kelas yang efektif.



ASPEK-ASPEK PENGELOLAAN KELAS

 Pengaturan ruang kelas dan penataan denah 
kelas

 Pengorganisasian layanan pembelajaran: 
 klasikal, 
 kelompok kecil, 
 individual

 Pembinaan disiplin:
 Classroom Institution
 Good School Dicipline Program Learning materials 

dan pajangan

 Musik



PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KELAS

 Kita mulai dengan beberapa asumsi, yaitu:
 Anak-anak itu suka mengikuti aturan karena 

mereka itu mengerti dan menerimanya.
 Masalah disiplin kelas berkurang dengan murid 

terlibat secara teratur dalam aktivitas (belajar) 
yang bermakna. 

 Manajemen atau pengelolaan (kelas) hendaklah 
lebih didekati dari tujuan memaksimalkan atau 
menghabiskan banyaknya waktu anak untuk 
terlibat dalam kegiatan produktif

 Tujuan guru adalah mengembangkan self 
control dalam diri anak.



PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KELAS

Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, dapatlah 
dikembangkanprinsip-prinsip pengelolaan kelas sebagai 
berikut:

• Bahwa setiap aturan dan prosedur yang mengikat dan 
ditempuh haruslah direncanakan terlebih dahulu 
sebelum hal itu dapat dillangsungkan.

• Aturan-aturan yang ditetapkan dan prosedur yang 
ditempuh itu harus jelas dan dibutuhkan.

• Biarkan anak mengasumsikan tanggung jawabnya 
secara independent.

• Kurangi gangguan dan keterlambatan atau penundaan.
• Rencanakan kegiatan belajar yang independent atau 

individual dan juga kegiatan belajar kelompok.



PENDEKATAN DALAM 
PENGELOLAAN KELAS

 Pendekatan perubahan tingkah laku.

 Pendekatan penciptaan iklim sosio-
emosional.

 Pendekatan proses kelompok.

 Pendekatan eklektik.



PROSEDUR PENGELOLAAN KELAS

 Prosedur dimensi pencegahan, meliputi 
kondisi-kondisi berikut:

 Peningkatan kesadaran diri sebagai guru.
 Peningkatan kesadaran siswa.
 Sikap jujur dan tulus dari guru.
 Mengenal dan menentukan alternatif 

pengelolaan.
 Menciptakan kontrak sosial.



PROSEDUR PENGELOLAAN KELAS

Prosedur dimensi 
pengatasian/penyembuhan, meliputi 
kondisi-kondisi berikut:

Mengidentifikasi masalah.

Menganalisis masalah.

Menilai alternatif pemecahan masalah.

Mendapatkan balikan.


