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Abstrak 

 
Proses pembelajaran pada praksis pendidikan formal tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang 

kelas. Dalam teori pembelajaran kognisi sosial ditekankan bahwa antara individu, lingkungan, dan 

perilaku terjadi hubungan timbal balik. Siswa dipengaruhi oleh lingkungan pembelajaran sehingga 

memunculkan perilaku siswa, begitu juga situasi lingkungan pembelajaran dipengaruhi oleh persepsi 

dan perilaku siswa. Pembelajaran di ruang kelas dengan ukuran ruang yang terbatas harus mampu 

memberikan pengalaman belajar yang optimal kepada siswa. Di sisi lain penataan ruang kelas 

seringkali diabaikan oleh guru. Penataan ruang kelas yang baik akan mampu menghadirkan iklim 

kelas yang positif. Iklim kelas adalah situasi kelas yang menggambarkan proses kegiatan belajar-

mengajar yang dapat dilihat dari (1) penataan kurikulum pembelajaran meliputi pengorganisasian 

materi pelajaran dan penggunaan strategi pembelajaran; (2) penataan lingkungan fisik 

pembelajaran yang berkenaan dengan penataan ruang kelas meliputi pencahayaan ruang kelas, 

kestabilan suhu ruang kelas, penataan tempat duduk, penataan asesoris kelas, penggunaan musik dan 

kebisingan kelas ; dan (3) penataan lingkungan sosial pembelajaran yang meliputi penerapan tata 

tertib kelas, interaksi siswa-siswa, interaksi siswa-guru, dan interaksi siswa-orang tua. Selanjutya, 

teori iklim kelas dan implikasinya terhadap proses pembelajaran didiskusikan dalam artikel ini. 
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A. PENDAHULUAN 

 

Proses pembelajaran pada praksis pendidikan formal tidak dapat dilepaskan dari 

konteks ruang kelas. Dalam teori pembelajaran kognisi sosial ditekankan bahwa 

antara individu, lingkungan, dan perilaku terjadi hubungan timbal balik. Siswa 

dipengaruhi oleh lingkungan pembelajaran sehingga memunculkan perilaku siswa, 

begitu juga situasi lingkungan pembelajaran dipengaruhi oleh persepsi dan perilaku 

siswa. Pembelajaran di ruang kelas dengan ukuran ruang yang terbatas harus mampu 

memberikan pengalaman belajar yang optimal kepada siswa. Di sisi lain penataan 

ruang kelas seringkali diabaikan oleh guru. Penataan ruang kelas yang baik akan 

mampu menghadirkan iklim kelas yang positif. 

Setiap pembelajaran adalah bentuk sajian guru yang selanjutnya akan dinikmati 

oleh siswa. Meskipun pembelajaran berbasis student centered, namun sajian 
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pembelajaran tersebut tetaplah “rancangan” serang guru, tidak bisa dibiarkan berjalan 

sesuai keinginan siswa.  Pemahaman tersebut dapat ditegaskan bahwa peran seorang 

guru adalah membuat sajian pembelajaran dan mengelola situasi pembelajaran. 

 

B. PEMBAHASAN 

 

B.1 Iklim Kelas 

Dalam paradigma teori belajar kognisi sosial, perilaku belajar tidak dapat 

dilepaskan dari konteks situasi pembelajaran. Situasi pembelajaran kemudian lebih 

umum dikenal sebagai iklim kelas. Secara harfiah iklim memiliki arti situasi atau 

keadaan sedangkan kelas memiliki arti ruang belajar, rombongan belajar. Penelusuran 

secara harfiah tersebut dapat memberikan pengertian bahwa iklim kelas adalah situasi 

kegiatan belajar-mengajar di ruang kelas. Pengertian lain mengenai iklim kelas dapat 

ditelusuri berdasarkan pengertian iklim pembelajaran yang dirumuskan oleh Amborse 

et. all (2010) bahwa iklim pembelajaran adalah hal-hal yang berkenaan dengan 

lingkungan intelektual, lingkungan social-emosional, dan lingkungan fisik 

pembelajaran. Penjabaran aspek-aspek iklim pembelajaran selanjutnya dijelaskan 

dalam laman resmi Indiana University (2010) yaitu (1) lingkungan intelektual; (2) 

lingkungan sosial-emosional; dan (4) lingkungan fisik. Lingkungan intelektual 

meliputi perkembangan prestasi siswa, bentuk-bentuk tugas belajar, dan partisipasi 

siswa saat pembelajaran. Lingkungan sosial meliputi interaksi antar siswa dan interaksi 

siswa-guru. Lingkungan emosional meliputi suasana saling mendukung dan saling 

memotivasi serta latar belakang siswa. Lingkungan fisik meliputi penataan tempat 

duduk, penataan perabotan, dan penataan ruang gerak. 

Selanjutnya. Adelman dan Taylor (2005) menjelaskan bahwa kata kunci untuk 

memahami iklim kelas yaitu sistem sosial, sikap sosial, moral siswa, power, kontrol, 

bimbingan, dukungan, penilaian, kurikulum pembelajaran, komunikasi, efficacy, 

akuntabilitas, kekompakan, kompetisi, penataan ruang kelas, sistem perbaikan, 

pengembangan, perubahan, ketertiban, dan keamanan. Di samping itu, Gregory dan 

Chapman (2007:8-10) juga menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan iklim kelas 

yaitu suasana pembelajaran meliputi (1) kenyamanan siswa saat mengikuti kegiatan 
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belajar; (2) suasana lingkungan fisik; (3) penggunaan musik; dan (4) perayaan dalam 

setiap capaian belajar.  

Dari beberapa pengertian yang berkenaan dengan iklim kelas dan iklim 

pembelajaran di atas disimpulkan bahwa iklim kelas adalah keadaan yang 

menggambarkan proses kegiatan belajar-mengajar di kelas meliputi (1) penataan 

lingkungan intelektual; (2) penataan lingkungan fisik; dan (3) penataan lingkungan 

sosial-emosional. Penataan lingkungan intelektual meliputi pengorganisasian materi 

pelajaran, penggunaan strategi pembelajaran, penyusunan bahan ajar, dan model 

penilaian. Penataan lingkungan fisik pembelajaran berkenaan dengan kebersihan 

kelas, pencahayaan ruang kelas, kestabilan suhu ruang kelas, penataan tempat duduk, 

ergonomi meja kursi, penataan asesoris kelas, penggunaan musik dan kebisingan 

kelas. Penataan lingkungan sosial pembelajaran meliputi penerapan tata tertib kelas, 

interaksi siswa-siswa, interaksi siswa-guru, dan interaksi siswa-orang tua. 

B.2 Penataan Lingkungan Intelektual 

Iklim kelas dapat ditinjau dari penataan lingkungan intelektual pembelajaran. 

Lingkungan intelektual merupakan kata lain dari penataan materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, dan evaluasi yang diterapkan guru selama proses pembelajaran. 

Dalam kurikulum 2013, pembelajaran tematik telah ditetapkan sebagai konsep 

pembelajaran yang wajib diterapkan pada jenjang sekolah dasar. Pembelajaran tematik 

melalui pendekatan saintifik dapat membantu siswa memahami materi pembelajaran 

karena dekat dengan situasi kehidupan yang dialami siswa sehari-hari. Pemahaman 

terhadap materi pembelajaran kemudian dapat memunculkan kebermaknaan belajar. 

Davis Ausubel (dalam Prastowo, 2013:22) menjelaskan bahwa kebermaknaan belajar 

ditandai dengan terjadinya hubungan substantif antara aspek-aspek, konsep-konsep, 

informasi atau situasi baru dengan komponen-komponen yang relevan di dalam 

struktur kognitif siswa, baik dalam bentuk hubungan-hubungan yang bersifat derivatif, 

elaboratif, korelatif, suportif, maupun hubungan-hubungan kualitatif. Penataan 

lingkungan intelektual selanjutnya berkenaan dengan penyusunan bahan ajar. Khair 

(2014:83) menjelaskan bahwa dalam penyusunan bahan ajar dapat memperhatikan 

faktor yang  berkaitan dengan kepraktisan bahan ajar meliputi: (1) kemudahan 
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memahami petunjuk penggunaan bahan ajar; (2) kemudahan memahami materi yang 

disajikan; (3) pembahasan yang digunakan komunikatif; (4) kejelasan instruksi untuk 

setiap tugas kegiatan; (5) kepraktisan dalam menerapkan langkah pembelajaran yang 

disajikan dalam bahan ajar; (6) kesesuaian seluruh kegiatan pembelajaran dengan 

alokasi waktu; (7) kesesuaian evaluasi dengan sajian materi dan aktivitas pembelajaran 

dalam bahan ajar. Secara lebih mendalam, Samuels (dalam Sulton 2003) 

menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa (1) gambar penyerta bacaan membantu 

siswa dalam belajar membaca; (2) gambar yang dipadukan dengan printed text dapat 

mendukung pemahaman pembaca; (3) gambar juga dapat memberikan pengaruh 

terhadap perubahan sikap siswa.  

Penataan lingkungan intelektual yang terakhir yaitu berkenaan dengan penerapan 

asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran dalam bentuk asesmen autentik lebih 

berdampak positif pada proses kegiatan pembelajaran. Balik (2012) menjelaskan 

bahwa implementasi asesmen autentik dalam pembelajaran berpengaruh terhadap  

prestasi belajar dan motivasi berprestasi peserta didik. Lebih lanjut, Balik (2012) 

menjelaskan bahwa dengan  sikap motivasi berprestasi yang tinggi seorang peserta 

didik akan terbuka terhadap masukan dari teman-teman dan gurunya, mudah menerima 

koreksi, jujur, teliti, dan tidak berprasangka buruk. Wicaksono (2013:66) menjelaskan 

bahwa dengan asesmen autentik siswa lebih antusias dalam pembelajaran karena 

semua kegiatan terekam dalam penilaian. 

B.3 Penataan Lingkungan Fisik 

Iklim kelas juga dapat ditinjau dari penataan lingkungan fisik kelas. Lingkungan 

fisik kelas sangat berkaitan erat dengan kenyamanan belajar siswa. Penataan 

lingkungan fisik kelas adalah penataan kebersihan kelas, pencahayaan kelas, suhu 

ruang yang nyaman (berkisar 25º-28ºC), penataan dan ergonomi tempat duduk,  dan 

tingkat kebisingan kelas. Berkenaan dengan kelas yang bersih, Suleman dan Hussain 

(2014) menyatakan bahwa kenyamanan suasana pembelajaran salah satunya 

bergantung pada tingkat kebersihan kelas. Demikian juga dengan hasil penelitian 

Hikmah dan Swari (2012) di SMA Negeri 1 Wonoayu menyatkan bahwa kebersihan 

lingkungan sangat berpengaruh pada tingkat konsentrasi belajar siswa. Siswa yang 
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belajar di lingkungan yang bersih merasa nyaman dan lebih berkonsentrasi dalam 

belajar karena tidak terganggu oleh benda dan bau yang kotor. 

Berkenaan dengan ketercukupan pencahayaan kelas, Sihombing (2008) bahwa 

ketercukupan pencahayaan dalam ruang dapat mempengaruhi tingkat kenyamanan 

penghuni ruang. Bahkan ketercukupan pencahayaan pada ruang juga berdampak pada 

keberlangsungan kegiatan di dalam ruang tersebut. Ruang dengan pencahayaan yang 

sedikit membuat ruangan menjadi gelap dan tampak muram. Pun demikian 

pencahayaan yang terlalu banyak akan membuat silau dan mengganggu mata. Hal itu 

juga berlaku di dalam ruang kelas. Ruang kelas dengan pencahayaan yang baik akan 

dapat membantu siswa dalam berkegiatan dalam pembelajaran. 

Berkenaan dengan kestabilan suhu ruang, hal itu sesuai dengan telaah tentang 

kenyamanan udara (suhu dan kelembaban) yang disusun ASHRE (American Society 

of Heating Refrigeration and Air-conditioning Engineers) Standard 55-1992 dan ISO 

7730 yang menyebutkan bahwa kenyamanan suhu adalah  perasaan dalam pikiran 

manusia yang mengekspresikan kepuasan terhadap lingkungan termalnya (Hartawan, 

2012:1). Hal itu menunjukkan bahwa suhu ruang memainkan peranan yang penting 

dalam menentukan kenyamanan seseorang. Bahkan Hartawan (2012:14) 

menyebutkan bahwa kenaikan suhu pada ruang dapat mengakibatkan (1) rasa lelah 

yang diikuti dengan hilangnya efisiensi kerja mental dan fisik meningkat; (2) denyut 

jantung meningkat; (3) tekanan darah meningkat; (4) aktivitas alat pencernaan 

menurun; (5) suhu inti tubuh meningkat; (6) aliran darah ke kulit juga meningkat; 

dan (7) produksi keringat meningkat. 

Hasil penelitian para peneliti dari Universitas Salford menyatakan bahwa  cahaya 

alami, suhu, kualitas udara dan desain ruang kelas yang individual adalah sangat 

penting (National Geographic, 2010). Selanjutnya, Profesor Peter Barrett (National 

Geographic, 2010) mengatakan terdapat tiga faktor utama untuk desain kelas yang 

baik, yakni individualisasi, stimulasi, dan situasi alami. Faktor terakhir merupakan 

yang paling signifikan, karena kualitas udara, cahaya dan suhu memainkan peran 

penting. Ketiga hal tersebut berkontribusi untuk setengah dari total dampak kepada 

murid. Lebih spesifik berkenaan dengan suhu udara yang sesuai dengan iklim 
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khatulistiwa Lippsmeir dalam Hartawan (2008) menentukan batas-batas kenyamanan 

untuk kondisi khatulistiwa adalah kisaran suhu udara 22,5º–29º C. 

Berkenaan dengan penataan tempat duduk, Mancillas dalam Mancillas (1982:77) 

yang menyebutkan bahwa dimensi lingkungan fisik yang mempengaruhi 

kenyamanan belajar siswa meliputi pentingnya space, yaitu berkenaan ruang gerak 

siswa dan penataan tempat duduk. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perkins dan 

Wieman (2005) menunjukkan bahwa posisi tempat duduk menentukan partisipasi 

siswa dalam belajar di kelas. Lebih lanjut, Perkins dan Wieman (2005) menyatakan 

bahwa siswa lebih suka duduk dengan jarak antar siswa yang renggang. Cox et all 

(2012) menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan dan motivasi belajar 

rendah, perlu diposisikan di bangku paling depan agar siswa tersebut memiliki 

peluang belajar lebih banyak.  Tagliacollo (2010) menunjukkan bahwa siswa yang 

memiliki performansi yang baik cenderung lebih sering hadir di kelas dan memilih 

tempat duduk di dekat  papan tulis.  Begitu juga dengan hasil penelitian Montello 

(1988) menunjukkan bahwa lokasi tempat duduk siswa berpengaruh terhadap 

partisipasi kelas. 

Berkenaan dengan meja kursi yang ergonomis, hal itu dapat ditelaah dari 

pernyataan Suryani, dkk (2012) bahwa sikap duduk siswa meliputi sikap duduk 

ergonomi dan tidak ergonomi. Sikap duduk  yang  tidak ergonomi dapat 

menyebabkan perasaan tidak nyaman, mengantuk dan kelelahan secara keseluruhan 

akibatnya akan mengarah pada gangguan dalam proses belajar dan menurunnya 

konsentrasi  siswa. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meja kursi siswa yang 

ergonomis dapat membuat siswa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran di 

kelas. Bahkan penelitian Sutafa et all. (dalam Harahap, 2013) di Bali menyatakan 

bahwa anak akan mengalami keluhan muskulesketal utamanya pada leher, bahu, 

tulang belakang, pinggang, pantat, siku, paha dan  pangkal kaki dapat mengurangi 

konsentrasi anak selama belajar, hal itu disebabkan oleh ketidakergonomisan meja 

dan kursi sekolah. 

Berkenaan dengan tingkat kebisingan kelas, Shield (2007) menunjukkan bahwa 

kelas yang bising dapat menyebabkan turunnya kemampuan mengingat siswa, 
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motivasi, dan kemampuan membaca. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa 

penataan tingkat kebisingan kelas sangat berpengaruh terhadap kualitas 

pembelajaran. Kelas yang bising membuat siswa merasa terganggu dalam mengikuti 

pembelajaran demikian sebaliknya kelas dengan tingkat kebisingan yang rendah 

membuat siswa merasa nyaman dan lebih mudah memahami materi pembelajaran 

yang disampaikan oleh guru. 

B.4 Penataan Lingkungan Sosial Pembelajaran 

Selain penataan lingkungan intelektual dan lingkungan fisik kelas, iklim kelas 

dapat ditinjau dari penataan lingkungan sosial-emosional. Lingkungan sosial-

emosional berkenaan dengan tata tertib kelas dan hubungan siswa-siswa dan siswa-

guru. Mulyasa (2006:170) menjelaskan bahwa untuk mengatasi keberagaman siswa 

maka guru dituntut senantiasa mendisiplinkan peserta didik agar dapat mendongkrak 

kualitas pembelajaran. Hasil penelitian Nizar (2009:22) menunjukkan bahwa disiplin 

akan membantu anak untuk mengenali perilaku yang salah lalu mengoreksinya. 

Interaksi siswa-siswa yang baik ditandai dengan sikap saling membantu seperti 

memberikan penjelasan terkait materi kepada teman yang kurang memahami dan 

meminjamkan peralatan belajar dapat membuat siswa merasa senang dan percaya diri 

dalam  mengikuti pembelajaran. Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Sidelinger 

(2012) yang menunjukkan bahwa hubungan siswa-siswa yang baik dapat 

meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa walaupun diajar oleh guru yang tidak 

berkompeten sekalipun. Selain itu, interaksi siswa-siswa juga sangat berperan besar 

dalam menentukan baik buruknya komunitas belajar. Hubungan antar siswa yang 

kompetitif namun kohesif akan mampu menciptakan kualitas pembelajaran yang baik 

dan secara emosional akan membuat diantara mereka saling mendukung dan 

mencapai ketuntasan belajar secara bersama-sama. Hal itu diperkuat hasil penelitian 

Hammond et.all. (dalam Iriantara, 2014:84) bahwa mengembangkan komunitas 

pembelajaran yang berpusat pada interaksi dan pertukaran gagasan di antara sesama 

siswa, dapat dilakukan dengan mendorong siswa untuk berkolaborasi secara 

terstruktur  sehingga masing-masing siswa dapat berpartisipasi dalam tugas 

kelompok dan hal itu berkontribusi dalam meningkatkan kualitas belajarnya. 
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Interaksi siswa-guru yang akrab ditunjukkan dengan tidak ada satupun siswa yang 

merasa takut ketika menanyakan kesulitan belajar kepada guru, sikap guru yang 

humoris dan selalu memberikan motivasi kepada siswa dapat membuat siswa merasa 

nyaman mengikuti pembelajaran. Hal itu sesuai dengan penelitian Hammond, dkk 

(dalam Iriantara, 2014:84) bahwa mengembangkan komunitas belajar sangat penting 

dalam pembelajaran karena individu itu (guru dan siswa) saling membelajarkan atau 

belajar satu sama yang lain dalam kelompok. 

Banyak penelitian menunjukkan bahwa prestasi akademik dan perilaku siswa 

dipengaruhi oleh kualitas hubungan guru-siswa. Matusovich (2011) menunjukkan 

bahwa hubungan siswa-guru dapat mempengaruhi perasaan siswa mengenai otonomi, 

kemampuan, dan keakraban. Pasquet (2009:76) menunjukkan bahwa perilaku dan 

tutur bahasa yang positif dari guru dapat mempengaruhi perilaku siswa dalam proses 

pembelajaran. Kleinfeld dalam Jones dan Jones (2012:62) mengemukakan bahwa 

guru yang memiliki hubungan personal yang baik dengan siswa-siswanya dapat 

meningkatkan prestasi belajar mereka. Begitu juga, hasil penelitian Hamre dan Pianta 

(2006:49) menunjukkan bahwa kualitas hubungan guru-siswa berkontribusi pada 

perkembangan hasil belajar dan kemampuan sosial-emosional anak. Liberante (dalam 

Iriantara, 2014:85) juga menuliskan hasil penelitiannya bahwa di dalam lingkungan 

pembelajaran, kebutuhan penting yang muncul adalah mengembangkan relasi positif 

guru dan siswa karena relasi tersebut memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap 

perilaku dan hasil belajar siswa. Pun demikian dengan hasil penelitian Ryan dan 

Patrick(2008:454) yang menunjukkan bahwa kualitas personal guru dapat membuat 

siswa merasa percaya diri dalam mengerjakan setiap tugas belajar yang diberikan.  

 

C. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kajian ilmiah ini dapat menjadi referensi untuk mewujudkan iklim kelas yang 

nyaman, menyenangkan dan bermakna bagi siswa di sekolah dasar. Iklim kelas yang 

nyaman dapat diwujudkan dengan kelas yang bersih; pencahayaan kelas yang baik; 

suhu ruang yang nyaman (berkisar 25º-28ºC);  penataan dan ergonomi tempat duduk; 

penggunaan musik instrumental; tingkat kebisingan kelas yang rendah; tata tertib 
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kelas; dan penataan komunitas belajar (siswa-guru-orang tua) yang mendukung 

proses pembelajaran. Iklim kelas yang bermakna dapat diwujudkan melalui 

pengorganisasian tema, muatan pelajaran, dan materi pembelajaran yang padu; 

penyusunan bahan ajar yang praktis dan menarik; penggunaan pendekatan saintifik; 

penggunaan kalimat poster yang sederhana; keterampilan mengajar guru; dan 

penerapan asesmen autentik. Iklim kelas yang menyenangkan dapat diwujudkan 

dengan penggunaan pendekatan saintifik, pembelajaran melalui selingan humor, dan 

metode belajar kelompok. 
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