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ABSTRAK 

Kompetensi pedagogi guru merupakan keterampilan yang harus dimiliki 

semua guru sebab melalui hal tersebut guru dapat mengorganisasikan pembelajaran 

secara menyeluruh. Salah satunya dalam pengelolaan kelas secara non fisik, aspek 

non fisik ternyata sangat berpengaruh terhadap partisipasi siswa di dalam 

pembelajaran. Hasil observasi menunjukan masih terdapat siswa yang pasif di 

dalam pembelajaran. Maka, melalui penelitian kualitiatif deskriptif ini akan 

membahas kompetensi pedagogi guru dalam pengelolaan kelas non fisik sebagai 

wujud pelaksanaan pembelajaran efektif . Tujuan dari penelitian ini adalah cara 

pengelolaan kelas non fisik guru Kristen demi pelaksanaan pembelajaran efektif. 

Kesimpulan  menunjukan guru Kristen harus melaksanakan pengelolaan kelas non 

fisik di dasari oleh hukum kasih, mau untuk mengenal karaktersitik siswa, dapat 

menentukan metode yang tepat dalam pendekatan norma Alkitab. Dengan 

demikian, terjadi proses pengorganisasian yang baik di dalam kelas, komunikasi 

berjalan efektif, tercipta antusiasme di dalam pembelajaran, dan adanya sikap 

positif belajar. Saran dari penelitian ini, yaitu dapat melakukan penelitian dengan 

tatap muka langsung, memberikan tambahan refrensi, dan bagi guru dapat 

melaksanakan pengelolaan kelas non fisik secara sistematis dalam RPP, dan 

konsisten melakukan evaluasi terhadap kelas fisik. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran efektif, Pengelolaan kelas non fisik, Kompetensi 

pedagogi guru 

ABSTRACT 

Teacher pedagogical competence is the important proficiency that every 

teacher must hold, this proficiency will deliver teacher to organize whole learning 

process. Non-physical class management is one of the aspects, in the fact non-

physical class management has a strong effect to student participation. The 

observation shown that learning process in some class still not be effective because 

there are passive students in the classroom. Therefore, through this research could 

explain how teacher implement non-physical class management to built effective 

learning. The purpose of this study show the way Christian Teacher implement non-

physical class management. The conclusion shows, the implementation the of non-

physical class management must base on the law of love, teacher should identify 

each of student character and right method, in law of the Bible approch. Therefore, 

there is effective communication, entusiasm in learning process, and positive 

learning behavior. This research needs to be develop in face to face learning and 

then researchers need to add more relevant sorce, for every teacher need to 

implemented the method with systematical process with Lesson Plan and do some 

evaluate in physical class either. 
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LATAR BELAKANG  

Seorang guru Kristen harus melaksanakan integritas dan komitmen di dalam 

mengajar terlepas dari ruang dan waktu. Guru harus menghadirkan Kristus di dalam 

setiap pengajaran, sehingga dalam praktik pengajaranya dapat menampilkan 

keteladan Kristus. Menurut Van Brummelen (2009) seorang pengajar yang 

menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus akan membawa setiap pengajaranya 

kepada pengenalan akan Kristus, memberikan teladan dam memperhatikan setiap 

hal yang guru lakukan dalam menangani para siswa, salah satunya dengan praktik 

kasih itu sendiri yakni membimbing kepada ketaatan kepada Allah. Maka, 

komitmen dalam panggilan seorang guru Kristen harus tetap terlaksana. Terbukti 

dari bagaimana guru mengusahakan tanggungjawabnya untuk meningkatkan 

kualitas mengajar dan melakukan pengelolaan kelas walaupun terbatas oleh ruang 

dan waktu. Pada dasarnya, guru melaksanakan integritas dan komitmen dalam 

mengajar atas pelayanananya kepada Allah. 

Menurut Chrismastianto (2018) seorang guru Kristen memiliki tugas tidak 

sekedar meningkatkan pengetahuan, namun juga pertumbuhan rohani maka di 

dalam pengajaranya guru tidak boleh memisahkan konsep-konsep teologi. Dengan 

demikian, praktik di dalam pengajaran yang diterapkan guru Kristen harus tetap 

terarah kepada pemahaman alkitbiah. misalnya, guru menjelaskan mengenai 

keadaan geologis, astronomis dan geosentris Indonesia. Guru harus senantiasa 

membawa siswa untuk melihat bahwa semua kekayaan Indonesia merupakan 



anugrah dan karya Allah atas penciptaan-Nya supaya setiap manusia mengucap 

syukur dan hidup secara bertanggungjawab kepada Allah. 

Donovan L. Graham dalam Prijanto (2017) menegaskan bahwa, seorang 

guru Kristen harus memahami keberadaanya, sehingga mengerti bahwa setiap hal 

yang dikerjakan merupakan sebuah tanggung jawab untuk memproklamasikan 

karya penebusan Kristus di kayu salib. Bagi seorang guru Kristen, memahami siapa 

dirinya akan mempertajam tujuan seorang guru Kristen hadir di dalam dunia 

pendidikan. Mengarahkan setiap siswa dapat melihat dan menghayati karya 

penebusan Kristus di kayu salib melalui teladan guru di dalam mengajar. Hal ini 

dapat terlaksana ketika guru Kristen telah meresponi panggilan Allah atas dirinya 

dengan sepenuh hati. Maka, secara bersamaan akan terlihat dalam tindakannya 

ketika mengelola kelas secara keseluruhan. Guru akan meningkatkan kualitas 

pengajaran dan melakukan tugasnya dalam mengajar dengan segenap hati, demi 

mencapai tujuan yaitu terlaskannya pemberitaan injil yang terlihat secara nyata 

ketika guru melaksanakan pembelajaran.  

Dalam pelaksanaan online learning membuat proses pembelajaran perlu 

diperhatikan lebih lagi oleh guru, sebab aktivitas guru terhadap siswa menjadi 

terbatas dalam aspek ruang maupun interaksi multi arah dalam pembelajaran, sebab 

kegiatan dilakukan bukan dalam kelas fisik melainkan melalui aplikasi video 

conference. Menurut Santrock (2003) guru harus menyadari bahwa masa remaja 

merupakan tahap pembentukan sosial-emosional, dalam arti remaja membutuhkan 

bimbingan yang berasal dari guru untuk menciptakan sebuah penerimaan atas 

dirinya sehingga seorang remaja dapat mengenal emosi, memahami dan menilai 

tingkah laku dirinya. Guru harus memiliki sebuah pemahaman di dalam diri untuk 



dapat mengindentifikasi proses pembentukan karakter di dalam diri siswa. Oleh 

karena itu, guru harus dapat bijaksana dalam memberikan sebuah gagasan, 

pendapat dan metode pengajaran yang diterapkan. 

Menurut Nofrion (2016) ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran 

merupakan hal yang penting dilaksanakan guru, agar terjadi sebuah ketercapaian 

dalam hal kompetensi, sikap dan keterampilan bagi seorang siswa, jadi teknik guru 

dalam berkomunikasi dengan siswa perlu di perhatikan dalam mengungkapkan 

sesuatu yang melibatkan intonasi, artikulasi. Berdasarkan refleksi kelas 8.1 

(Lampiran 1.1) dalam proses pembelajaran terlihat siswa pasif, sebab tidak terjadi 

proses interaksi yang interaktif di dalam kelas. Hal di sebabkan oleh guru kurang 

memperhatikan bentuk intonasi, artikulasi dan kecepatan dalam berbicara. 

Adapula suatu permasalahan lain yang dilakukan guru dalam pengajaranya. 

Berdasarkan hasil refleksi Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) menunjukan 

permaslahan yang sama yakni siswa terlihat pasif di kelas. Siswa tidak menunjukan 

rasa antusias di dalam pembelajaran, suasana cenderung kaku dan tidak banyak 

terjadi interaksi yang responsif (Lampiran 1.2). Hal ini terjadi karena guru 

menggunakan metode tanya jawab dan pemberian kuis yang tidak sesuai dengan 

karakterisik siswa kelas 8.4. 

Pembelajaran efektif harus terlaksana di dalam proses pembelajaran, sebab 

ketika hal ini tidak terlaksana maka terjadi kesulitan belajar bagi siswa.  Menurut 

Parnawi (2019) kondisi dimana seorang siswa tidak dapat belajar secara normal 

akibat dari timbulnya faktor yang mematahkan kemajuan belajar siswa, 

dikategorikan sebagai kesulitan belajar. Sedangkan menurut Miarso (2007) 



pembelajaran efektif dapat terlaksana ketika guru dapat membuat keputusan dan 

melaksanakannya dengan benar ketika pembelajaran. Berdasarkan pernyataan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran efektif sangat penting bagi 

kelangsungan belajar siswa, ketika pembelajaran efektif tidak terlaksana maka yang 

terjadi adalah siswa mengalami kesulitan belajar. Artinya, terjadi penurunan 

prestasi siswa dan terjadi kegagalan mencapai prestasi akademik. Akan tetapi, 

terlihat bahwa pembelajaran efektif ternyata sangat berkaitan tentang kesiapan 

guru. Guru menjadi faktor utama terjadinya pembelajaran efektif, maka setiap 

keputusan dan apa yang dilaksanakan guru dalam pembelajaran akan berpengaruh 

kepada pembelajaran efektif yang menyangkut keberhasilan siswa di dalam 

pembelajaranya. 

Menurut Widiasworo (2018) ketika guru memahami pengelolaan kelas 

secara non fisik maka pembelajaran akan berjalan secara efektif mengarahkan 

setiap siswa agar mampu berkerja sama dan mengembangkan Self-control sehingga 

menciptakan gairah belajar. Hal serupa juga sesuai dengan pendapat Syaripuddin 

(2019) ketika guru memahami pengelolaan kelas non fisik maka, keharmonisan 

hubungan intrapersonal yang baik antara siswa dan guru akan tercipta. Hal ini 

berhubungan dengan pembelajaran yang efektif, sebab penciptaan suasana sosial-

emosional yang baik seperti sikap menghargai, memberikan kesempatan dalam 

berpendapat akan mendorong suatu gairah di dalam pembelajaran bagi para siswa.  

Pengelolaa kelas non fisik berasal dari kompetensi guru dalam mengusahakan 

terciptanya sebuah pembelajaran efektif, ketika guru dapat membangun 

kenyamanan di dalam kelas melalui pengelolaan kelas non fisik maka akan 

berdampak kepada kualitas pembelajaran di kelas.  



Ketika guru Kristen telah memegang komitmen dan integritas sebagai 

bentuk melaksanakan amanat agung Kristus, guru Kristen akan menyadari bahwa 

Allah telah memperlengkapi karunia mengajar atas dirinya sehingga ketika 

menggunakanya harus mencerminkan pemberi hikmat mengajarnya, jadi ketika 

mengajar guru Kristen harus memperlihatkan kemuliaan Allah dan kedamaian 

Kristus. Menurut Adhielvra & Susanti (2020) peran guru di dalam kelas tidak bisa 

terabaikan sebab, keputusan guru dalam pengelolaan kelas dan mengatur murid 

akan menentukan kondisi pembelajaran di dalam kelas, begitupula sebagai guru 

Kristen melaksanakan peran di dalam kelas harus mengunakan standar otoritas 

yang benar yakni Kristus sehingga bertujuan untuk mewujudkan pengembangan 

individu dan kelompok di dalam pembelajaran. Peran guru di dalam kelas dalam 

segala kondisi memiliki pengaruh yang kuat, guru harus dapat memberikan 

keputusan yang tepat ketika melakukan pembelajaran namun keputusan ini tidak 

boleh bersifat otoriter namun mengarah kepada tujuan yang jelas demi 

perkembangan individu dan kelompok dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

sosial-emosional di dalam pembelajaran. 

Ketika guru Kristen telah memilih untuk menjalakan panggilanya dalam 

mengajar. Seorang guru harus dapat mencapai tujuan pendidikan Kristen melalui 

praktik-praktik pembelajaran nyata di dalam kelas, yang dapat dinilai melalui 

keberadaan dan keadaan siswa itu sendiri. Jika guru tidak memperhatikan upaya 

dalam melaksanakan pembelajaran secara efektif. Dengan kata lain, menjadi sebuah 

pertanyaan besar apakah seorang guru Kristen telah sungguh lahir baru dan 

menghidupi panggilanya, sebab berdampak kepada tanggung jawabnya terhadap 

siswa. Mulai dari aspek prestasi, sikap, emosi, pemahaman, sampai kepada relasi 



siswa terhadap sesama dan kepada Allah. Dalam konteks ini, aspek-aspek praktik 

nyata seorang guru Kristen merupakan bentuk cerminan bagaimana seorang guru 

telah hidup dalam kebenaran itu sendiri, dan mau untuk melaksanakan amanat 

agung Kristus. 

Seorang guru Kristen, harus melihat karunia mengajar yang telah Allah 

sediakan, dan harus disalurkan dengan kesungguhan hati sebagai respon iman yang 

telah dimiliki, diwujudkan melalui rasa syukur dan tanggung jawab kepada Allah 

melalui praktik pengajaran. Sehubungan dengan itu, rumusan masalah dalam 

makalah ini akan membahas apa yang harus dilakukan guru Kristen dalam 

pengelolaan kelas non fisik demi membentuk pembelajaran efektif? Melihat perlu 

terciptanya sebuah pembelajaran efektif sebagai bentuk respon guru Kristen dalam 

menanggapi panggilan dan tanggung jawab yang Allah berikan melalui amanat 

agung Kristus, maka melalui makalah ini, diharpakan dapat menjawab mengenai 

cara pengelolaan kelas non fisik guru Kristen demi melaksanakan pembelajaran 

efektif.  

 

PEMBELAJARAN EFEKTIF  

 Menurut Winataputra & D (2007) Ketercapaian suatu kompetensi, minat, 

dan kesiapan peserta didik di dalam proses pembelajaran merupakan inti dari 

pembelajaran efektif. Menurut Sanjaya (2007) terdapat empat hal yang mencirikan 

pembelajaran efektif: 1) adanya proses interaksi yang interaktif, dan responsif 

antara guru dan siswa, dan antara siswa dan siswa 2) adanya keaktifan dari siswa 

mengerjakan setiap tugas yang diberikan guru 3) terciptanya rasa sukacita dalam 



pembelajaran dan terhindar dari bentuk-bentuk tekanan (enjoyful learning) 4) 

meningkatnya motivasi siswa di dalam belajar.  

Menurut Dick dan Reiser dalam Sutikno (2005) mengatakan, pembelajaran 

efektif dapat dilihat dari timbulnya rasa gembira dari siswa selama proses belajar, 

dan siswa mendapatkan suatu kecakapan baru dari pengetahuan yang telah 

disalurkan oleh guru. Sedangkan Reid & Green (2009) pembelajaran efektif dapat 

terlihat ketika siswa tidak merasa gelisah, dan berkonsentrasi ketika dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut Van Brummelen (2008) adapula hal yang terlihat ketika 

terlaksananya pembelajaran efektif: 1) adanya suasana terbuka, harmonis, dan 

kekeluargaan 2) terlihat siswa termotivasi 3) terbentuk suatu keadaan belajar yang 

terarah. Hal ini juga diperlengkapi oleh Wotruba dan Wright dalam Uno & 

Mohamad (2015)  mengatakan ada tujuh indikator yang menandakan pembelajaran 

efektif yaitu: 1) pengorganisasian yang baik di dalam kelas 2)  komunikasi yang 

berjalan secara efektif 3) antusiasme dalam materi pembelajaran yang disampaikan 

4) sikap positif pelajar  5) pemberian nilai yang objektif 6) fleksibilitas pendekatan 

pengajaran 7)  hasil akhir pembelajaran sesuai standar.  

 Berdasarkan pernyataan ahli dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran 

efektif merupakan sebuah proses pembelajaran yang menampilkan aksi saling 

mempengaruhi. Setiap pihak yang terlibat di dalam pembelajaran, di dalam keadaan 

bersemangat, antusias, termotivasi, sukacita dan rukun. Setiap siswa dapat 

melakukan aktifitas belajar tanpa terhambat dan mendapat suatu pengetahuan dan 

keterampilan baru. Guru dapat membawa seluruh siswa untuk mencapai suatu 



ketercapaian kompetensi yang diharapkan. Pada hakikatnya, pembelajaran efektif 

yakni suatu terciptanya suatu kondisi yang berkualitas dan membawa hasil positif 

bagi segenap pihak yang terlibat di dalam pembelajaran. Terilhat adanya proses 

belajar yang interakitf dan responif, suasana pembelajaran dapat membawa suatu 

sukacita pada siswa. Terjadi sebuah proses pembelajaran yang terarah yaitu, 

komunikasi yang terjadi di dalam pembelajaran berjalan secara efektif, suasana 

antusiasme di dalam pembelajaran, sikap positif belajar, guru melaksanakan 

pendekatan pembelajaran yang fleksibel.  

KOMPETENSI PEDAGOGI GURU DALAM PELAKSANAAN 

PENGELOLAAN KELAS NON FISIK 

 Menurut Yasin dalam Suhandani & Julia (2014).  kompetensi guru jika 

dilihat secara pedagogi melibatkan pemahaman guru terhadap siswa yakni, 

mengetahui karaktersitik perkembangan siswa meliputi aspek kongnitif, 

kepribadian, mengetahui cara mengembangkan potensi sisiwa secara akademik dan 

non-akademik, mampu merancang pembelajaran meliputi merumuskan tujuan 

pembelajaran, pengorganisasian bahan ajar, menerapkan metode dan pendekatan 

dalam mengajar secara tepat. 

 Menurut Rifma  (2016) kompetensi pedagogi guru menyangkut tentang 

pengetahuan guru dalam melaksanakan pembelajaran yang dialogis, yaitu adanya 

dialog antar guru dan siswa, begitu juga sebaliknya dalam menyampaikan ide, 

gagasan, argumentasi dan nilai-nilai pemahaman kemanusiaan. 

Menurut Rusyan, Winar, & Hermawan (2020) pengelolaan kelas 

merupakan sebuah tindakan dari guru untuk mengantisipasi keadaan-keadaan di 



kelas agar tetap mencapai tujuan pembelajaran, dan mengusahakan seluruh siswa 

ada di dalam suasana sosial-emosional yang adaptif, disiplin, nyaman dan 

antusiasme sehingga mencapai tujuan pembelajaran.  

 Menurut Widiasworo (2018) pengelolaan kelas non fisik merupakan 

kemampuan guru dalam memperhatikan beberapa hal di dalam diri siswa yang 

terkait dengan psikologis, sosial dan hubungan interpersonal, maka ada tiga hal 

yang menjadi fokus guru yakni pola interaksi yang terbentuk antara siswa dan 

siswa, antara siswa dan guru, dan kondisi yang terjadi di dalam proses pembelajaran 

dan di akhir pembelajaran. 

 Menurut Gintings (2010) pengelolaan kelas non fisik merupakan sebuah 

tindakan guru dalam melakukan pengleolaan kelas, yakni terkait tentang: 1) 

menciptakan suasana belajar yang kondusif bebas tekanan, 2) bebas dominasi dan 

diskriminasi, 3) memberikan keleluasaan setiap siswa untuk beropini, 4) guru 

membimbing siswa dalam nilai pluralistis. 

 Berdasarkan lima pernyataan tersebut dapat disimpulkan, ketika kompetensi 

pedagogi dimiliki guru sebagai landasanya dalam mengajar, maka akan 

mempengaruhi cara guru dalam praktik pengelolaan kelas. Hal ini terjadi karena, 

dua hal tersebut merupakan konsep dan praktik untuk mencapai tujuan 

pembelajaran, yang artinya kompetensi pedagogi guru merupakan konsep dari apa 

yang harus dipahami sebelum melaksanakan praktik. Kemudian, pengelolaan kelas 

merupakan usaha nyata dari tersalurkannya konsep yang dipahami guru agar 

terciptanya sesuatu kondisi belajar yang nyaman, interaktif dan adaptif.  



Menciptakan suatu kondisi belajar yang ideal akan membantu siswa dalam 

proses belajar. Dengan demikian, pengelolaan kelas yang harus dilakukan guru 

mengarah kepada pengelolaan kelas non fisik, hal ini penting dilaksanakan sebab 

ketika melaksanakanya guru harus dapat mengoptimalkan interaksi yang terjadi di 

dalam kelas. Misalnya, guru memperhatikan caranya dalam berkomunikasi 

terhadap siswa dan memperhatikan cara siswa berkomunikasi terhadap siswa lain. 

Selain itu, Guru harus menetapkan suatu nilai yang harus dianut setiap siswa yakni 

sikap menghargai, toleransi.  

Guru harus memperhatikan suasana hati siswa, yakni mencegah terjadinya 

gangguan mayor dan minor di dalam kelas dan berbagai jenis konflik. Selanjutnya, 

guru harus menghindari sikap dominan di kelas. Misalnya, guru mengunakan 

metode ceramah berelebihan, atau guru hanya memperhatikan beberapa siswa yang 

cenderung aktif. Jadi, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru dalam 

melaksanakan pengelolaan kelas nonfisik yakni, dapat mengenal karakterisitik 

siswa. Guru tidak bersikap dominan di kelas, dapat mengorganisir pola interkasi 

yang dialogis. Guru tidak melakukan spekulasi ketika menerapkan metode, namun 

dapat mendasarkan praktik pembelajaranya atas dasar analisis terhadap 

karakterisitik di dalam kelas. Guru selalu melaksanakan evlauasi ketika telah 

melaksanakan pembelajaran.  

KAITAN KOMPETENSI PENGELOLAAN KELAS GURU 

DENGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN EFEKTIF 

 Hasil penelitian Arumsari (2017) terdapat suatu korelasi positif terhadap 

keterampilan guru di dalam pengelolaan kelas dengan hasil prestasi siswa di dalam 

pembelajaran, sebab guru mampu meningkatkan aktivtias pemebelajaran di dalam 



kelas, dengan memahami bentuk-bentuk strategi pembelajaran dan bentuk-bentuk 

pengendalian internal di dalam kelas. Hal ini juga dilengkapi oleh hasil penelitian 

Kurniawan  (2015) ketika guru menerapkan sebuah sistem pengelolaan kelas 

terarah dalam mengajar yang meliputi mempersiapkan dan mengembangkan 

metode, materi, tes, bentuk pendekatan disiplin, evaluasi mempengaruhi hasil 

belajar yang meningkat pada siswa. 

 Menurut  hasil penelitian Sayekti (2009) pengelolaan kelas yang mencakup 

mengembangkan bahan ajar, pengembangan materi, melakukan tes, evlauasi, 

kemampuan komunikasi  menunjukan korelasi positif terhadap kemampuan guru 

dan profesionalitas terhadap profesi keguruan. Sedangkan hasil penelitian 

Widiawahyuni (2015) terdapat korelasi sebesar 74% dari kemampuan guru 

mengelola kelas dengan kompetensi pedagogi guru, sehingga berpengaruh terhadap 

keefektifan pembelajaran di dalam kelas. Sedangkan menurut Brigis di dalam 

Cohmaidi & Salamah (2018) kemampuan pengelolaan kelas guru akan berpengaruh 

terhadap hasil akhir dari respon dan tingkah laku siswa setelah diberikan berbagai 

stimulus oleh guru yang melibatkan berbagai aspek di dalam diri siswa yaitu 

prestasi, sikap dan tingkah laku. 

 Berdasarkan hasil penelitian ahli, kompetensi pedagogi guru berpengaruh 

dengan cara guru dalam melaksanakan pengelolaan kelas, sehingga meningkatkan 

keefektifan pembelajaran. Kemampuan pengelolaan kelas guru, tidak hanya 

berbicara mengenai cara guru dalam mentrasnfer materi pembelajaran namun juga 

berkaitan tentang pengembangan atau bisa dikatakan sebagai suatu kreatifitas 

metode pengajaran yang diimplementasikan di dalam kelas. Hal tersebut akan 

menunjang suatu pembelajaran yang terarah kepada hasil tujuan pembelajaran 



sehingga guru dapat mengarahakan setiap siswa memahami apa yang harus 

dilakukan di dalam kegiatan pembelajaran. 

ANALISIS DATA PEMBELAJARAN KURANG EFEKTIF 

 Berdasarkan hasil Praktik Pengalaman Lapangan (PPL 2) menunjukan 

terlihat penurunan minat pada siswa, sebab guru mengunakan metode yang sama 

terhadap tiga kelas dengan harapan mendapat hasil yang sama (Lampiran 1.2). Guru 

tidak memperhatikan bahwa karakterisitik siswa di setiap kelas berbeda. Kemudian, 

guru tidak memperhatikan bahwa tingkat kelas berpengaruh dengan cara tanggap 

dan setiap kelas memiliki cara yang berbeda dalam memproses informasi yang 

disampaikan. Hal ini terjadi ketika guru tidak melakukan evlauasi dan hanya 

berfokus kepada materi pembelajaran. Adapula permasalahan lain yang terjadi 

ketika guru mengajar yakni tidak memperhatikan cara dalam berkomunikasi. Hal 

ini terlihat di dalam kolom evaluasi RPP kelas 8.1 (Lampiran 1.2) dan terulang lagi 

pada RPP kelas 8.2 (Lampiran 2.1) hal ini terjadi karena guru tidak bertanya kepada 

siswa apakah cara berbicaranya sudah jelas. 

Hasil penelitian Rasmitadila (2014) menunjukan, ketika proses 

pembelajaran yang dilakukan guru berjalan secara monoton di dalam kelas, yaitu 

hanya mengunakan metode konvensonal, tidak memberikan kesempatan siswa 

untuk berpendapat dan mengusulkan gagasan, tidak memberikan pertanyaan 

terlihat bahwa siswa cenderung kurang berantusias di dalam kelas. Hasil penelitian 

lain dilakukan oleh Yusuf (2018) menunjukan, guru mempraktikan suatu metode 

yang bervariatif namun cenderung monoton, tidak terlihat aktivitas lain di dalam 



pembelajaran selain dominasi guru dalam mengajar, guru tidak menlakukan tanya 

jawab, terlihat 25% siswa di dalam kelas tidak aktif di dalam kelas.  

 Hasil penelitian Ulwiyah (2014) ketika melakukan pelaksanaan 

pembelajaran IPS, terlihat guru terlalu menekankan pembelajaran hanya dengan 

mencatat, dan mengahal, dan terlihat guru enggan menggunakan metode, dengan 

alasan mata pelajaran yang ditempuh hanya membutuhkan keterampilan mengafal, 

karena hal tersebut berdampak kepada hasil penurunan prestasi dan berfikir kritis 

siswa. Hasil Penelitian Yantro (2020) menunjukan, ketika guru kurang 

memperlihatkan faktor pengelolaan kelas non fisik yaitu, tidak bersikap demokratis, 

tidak memperhatikan intonasi suara dan tidak memperhatikan siswa secara 

keseluruhan menunjukan rendahnya minat belajar dan disiplin siswa di kelas. 

 Hasil penelitian Daud & Ukhwari (2018) menunjukan ketika guru tidak 

melakukan pengelolaan kelas secara optimal seperti menerapkan metode yang 

kurang tepat di dalam pembelajaran, tidak melakukan evlauasi, dan guru 

mengabaikan keributan yang terjadi di kelas menunjukan tingkat prestasi belajar 

siswa sebesar 2,94% yang tergolong sangat rendah. 

 Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas menunjukan bahwa 

pembelajaran berjalan tidak efektif. Adapula, beberapa aspek yang harus 

diperhatikan di dalam pembelajaran efektif yakni, guru harus memperhatikan 

bentuk interaksi dengan siswa. Hal ini berkaitan tentang cara berkomunikasi dan 

pola komunikasi antara siswa dan guru, ketika menyampaikan materi guru dapat 

mengupayakan untuk tidak berfokus kepada menjelaskan materi. Guru dapat 



sesekali bertanya kepada siswa mengenai caranya dalam menyampaikan materi 

apakah sudah cukup jelas dimengerti oleh siswa. 

 Guru harus mengupayakan adanya sebuah interkasi yang interaktif dan 

responsif sehingga dapat terbentuk suatu hubungan interpersonal yang positif. 

Kemudian, di dalam proses pembelajaran guru hendaknya memperhatikan metode 

yang diterapkan. Hal ini berkaitan tentang, metode yang di gunakan mengupayakan 

terbentuknya suasana antusias, semangat dan sukacita. Dalam proses pembelajaran 

hendaknya guru tidak bersepkulasi dengan metode yang diterapkan, namun dapat 

secara analitis mengidentifikasi karakteristik siswa di dalam kelas.  

Dengan demikian, guru dapat menentukan metode yang tidak hanya 

mengkondisikan agar siswa belajar, namun guru harus mendukung sebuah tindakan 

agar siswa mau untuk belajar secara sukarela. Oleh sebab itu, pembelajaran dapat 

terbentuk secara terarah, yaitu setiap guru dapat mencapai suatu pembelajaran yang 

melibatkan setiap pihak untuk mendukung kegiatan belajar. 

PENERAPAN PENGELOLAAN KELAS NON FISIK DALAM 

PEMBELAJARAN DARING  

Hasil penelitian Nugraha (2018) menyatakan, ketika guru SMP Negeri 3 

Satu Atap Cikulur melaksanakan pengelolaan kelas non fisik yakni mencakup, 

berusaha mengikut sertakan seluruh siswa dalam pembelajaran, mengkondisikan 

siswa agar siap belajar dengan merangsang siswa mau aktif untuk bertanya dan 

berpendapat, serta mengunakan metode yang bervariasi, menunjukan adanya 

peningkatan prestasi, dan antusias siswa di dalam kelas. 



Hasil penelitian Rasmitadila (2014) menyatakan, ketika guru megubah 

metode pembelajaran bervariasi dengan memberikan kesempatan siswa ikut serta 

di dalam pembelajaran dengan memberikan pendapat dan bertanya secara leluasa, 

meningkatkan komunikasi, meningktkan suasana dinamis dan menyenangkan 

dalam kelas, didapatkan hasil belajar siswa meningkat. 

Hasil Penelitian Febrianto (2014) menunjukan, ketika guru dapat 

mengendalikan terciptanya kegiatan pembelajaran yang optimal seperti, 

mengusahakan setiap siswa dapat aktif di dalam pembelajaran, guru dapat 

mengunakan metode yang bervariasi dengan tujuan dapat membentuk hubugan 

yang baik dan menyenangkan bagi siswa, menunjukan adanya peningkatan positif 

belajar. 

Hasil penelitian Safitri & Furqon (2018) menunjukan, guru menunjukan 

sikap komunikatif, dan meningkatkan kekompakan siswa di dalam kelas, 

menunjukan adanya suasana pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan, hal 

ini menjukan guru telah menguasai pengelolaan kelas non fisik yang baik dan 

berdampak meningkatkan hasil belajar. 

Hasil penelitian Sihaloho, Sitompul, & Appulembang, (2020) menunjukan, 

ketika guru memahami keadaan siswa, guru menerapkan berbagai variasi dalam 

pembelajaran dengan menggunakan ice breaking, hal ini membuat suasana kelas 

menjadi lebih menyenangkan, dan terliat adanya antusias, peningkatan konsentrasi 

dalam belajar. 

Data yang diperoleh dari Pengalaman Praktik Lapangan (PPL 2) di kelas 8.3 

guru menerapkan pengelolaan kelas non fisik di dalam kelas daring, salah satunya 



yakni dengan selalu memanggil nama siswa untuk memberikan pendapat maupun 

bertanya. Hal ini dilakukan agar tercipta suatu keadaan fleksibel dan menghindari 

berbagai ketegangan antara siswa dan guru, kemudian ketika penulis sudah 

mendapat perhatian siswa. Penulis memutuskan untuk memberikan permainan 

berupa kahoot.it dengan tujuan mengecek pemahaman, sehingga meningkatkan 

semangat dan ketertarikan siswa di dalam belajar (Lampiran 2.2). 

 Berdasarkan data yang telah diurakan, terilhat bahwa ketika seorang guru 

telah melaksanakan pengelolaan kelas non fisik dapat menunjang suatu proses 

interaksi yang interaktif dan responsif. Dalam praktik pengajaran daring guru 

memperhatikan pola komunikasi yang terbentuk, dengan memberikan kesempatan 

siswa untuk dapat mengajukan pendapat. Kemudian, guru menetapkan suatu 

peningkatan variasi di dalam metode pengajaran seperti melaksanakan permainan, 

hal tersebut ternyata dapat menghidupkan suasana yang terbentuk di dalam 

pembelajaran, terjadi sebuah peningkatan antusias dan motivasi siswa, terlihat 

suasana yang terlaksana dalam pembelajaran menjadi lebih bersemangat dan 

tertarik dalam proses pembelajaran.  

Berdasarkan data penelitian terdahulu, guru menerapkan sikap komunikatif 

dan terbuka maka siswa lebih aktif bertanya dan berpendapat. Selanjutnya, guru 

menerapkan metode belajar yang bervariasi dan menerapkan kegiatan seperti ice 

breaking, sehingga meningkatkan sikap positif dan antusias siswa didalam 

pembelajaran. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan guru ketika 

melaksanakan pengelolaan kelas non fisik yaitu, memperhatikan bentuk interaksi. 

Guru harus berupaya membentuk suatu komunikasi yang interaktif dan responsif, 

guru harus meningkatkan bentuk variasi metode pengajaran misalnya dengan 



pemberian permainan. Guru harus mengusahakan setiap siswa dalam suasana 

antusias dan termotivasi didalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat 

terarah bagi semua siswa. 

PEMBAHASAN 

 Seorang guru di dalam proses pembelajaran harus memahami pentignya 

pembelajaran efektif bagi siswa, dan memahami apa yang menjadi aspek-aspek 

pembelajaran efektif. Salah satu hal yang paling mencolok dari pembelajaran 

efektif adalah terlibatnya semua siswa di dalam pembelajaran. Tidak hanya sekedar 

terlibat secara kehadiran, namun dapat menaruh suatu fokus kepada pembelajaran 

itu sendiri. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami bahwa pembelajaran 

efektif dapat diperoleh ketika guru dapat mempengaruhi siswa untuk mau belajar, 

yakni dengan penerapan pengelolaan kelas non fisik. 

Kompetensi guru menjadi salah satu acuan terkait dengan pengelolaan kelas 

non fisik agar tercapainya pembelajaran efektif. Guru harus dapat menganalisa 

secara baik karakteristik siswa secara kelompok maupun individu. Dengan 

demikian, guru dapat membentuk suasana pembelajaran secara terarah sebab ketika 

guru mengenal karakteristik siswa maka guru dapat memhami apa yang dibutuhkan 

siswa di dalam pembelajaran. Menurut M.S, Ardi, Muttaqiin, & Fitri (2020) ketika 

seorang guru mengenal karakterisitik siswa dan memahami  pengelolaan kelas non 

fisik maka akan memahami metode dan pendekatan yang digunakan, memang tidak 

semua metode dan pendekatan akan mencetak hasil sempurna, namun ketika guru 

dapat memahaminya dan merencanakannya dengan baik akan dapat membantu 

tingkat efektifitas dalam pembelajaran.  



Sebagai contoh, ketika guru dihadapkan dengan siswa pasif, guru tidak bisa 

menggunakan metode konvensional seperti ceramah yang berpusat pada guru, 

sebab guru menyadari ketika mempraktikan metode tersebut sama saja semakin 

menghambat siswa di dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, hal yang harus 

dilakukan yakni mengunakan metode berbeda dan melakukan variasi di dalam 

pembelajaran seperti menggunakan permainan, diskusi, studi kasus. Menurut 

Darmadi, (2017) setiap metode dan model pembelajaran yang diterapkan 

bergantung dari cara guru dalam pengelolaan kelas, dan memahami sistem sosial di 

dalam kelas. Oleh karena itu, guru harus tepat menentukan bentuk metode dan 

pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa dan keadaan kelas agar dapat 

meningkatkan antusiasme, semangat dan kehangatan di dalam kelas. Menurut 

Susiani, Santi, & Wulandari (2020) terdapat  metode seperti Student Teams-

Achievement Division, Jigsaw, Problem based Introduction, Think Pair Share, Role 

playing dapat membantu siswa dalam meningkatkan interaksi dan aktivitas belajar.  

Dalam Praktik Pengalaman Lapagan (PPL 2) guru melaksanakan sebuah 

pengelolaan kelas non fisik yakni keitka melakukan pengajaran guru dapat 

meningkatkan interaksi dengan siswa. Guru mempraktikan sikap terbuka yakni 

membuka ruang agar setiap siswa dapat mengutarakan pendapat dan idenya dengan 

cara guru melakukan review dengan pertanyaan. Kemudian, guru melakukan 

beberapa variasi dalam metode pengajaran dengan menggunakan kahoot.it, ketika 

mempraktikan beberapa hal tersebut ternyata dapat meningkatkan antusiasme 

siswa. 

 Menurut Gulo dalam Suprihatiningrum (2013) di dalam pengajaran seorang 

guru harus memiliki suatu cara pandang atau satu tumpuan terhadap bagaimana 



proses pembelajaran itu dapat terjadi,  maka seorang guru perlu sebuah pendekatan 

pembelajaran. Hal ini juga didukung oleh pendapat Sanjaya dalam Rusman (2013) 

mengatakan, pendekatan merupakan suatu cara guru di dalam memandang suatu 

tujuan yang akan di tempuh oleh guru di dalam pelaksanaan pembelajaranya.  

Menurut Graham (2009) seorang guru akan mengambil suatu keputusan 

dalam mengajar berdasarkan cara pandang yang dimiliki guru, yang berdampak 

terhadap caranya mengajar, ketika guru Kristen mendasarkan cara pandangnya 

pada konsep alkitabiah maka akan tercermin dalam caranya mengajar. Oleh sebab 

itu, sebagai guru Kristen pengelolaan kelas non fisik tidak hanya didasarkan kepada 

tercapainya suasana nyaman belajar dan membuat siswa terlibat aktif di dalam 

pembelajaran namun dapat menampilkan teladan Kristus. Oleh sebab itu, 

pendekatan pengelolaan kelas non fisik seorang guru Kristen harus mendasarkan 

pada pendekatan alkitabiah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan pengajaranya, 

seorang guru Kristen harus membawa praktik kebenaran Alkitab yakni hukum 

kasih, melalui pembentukan komunitas penuh kasih, memahami karya penebusan 

Kristus dan mentransformasi berfikir siswa untuk dapat melihat segala materi 

pembelajaran secara reflektif berdasarkan pemahaman alkitab.  

Kompetensi pedagogi yang harus dimiliki seorang guru Kristen yaitu 

memiliki pendekatan yang membawa kehadiran Kristus maka dalam pengelolaan 

kelas non fisik guru akan membangun atmosfer kelas yang saling mengasihi, guru 

harus menghindari sikap otoriter di dalam mengajar. Sebagai contoh, ketika guru 

dihadapi seorang siswa yang pasif guru tidak boleh melakukan kritik tajam maupun 

pendisiplinan yang seakan-akan memojokan siswa. Menurut Dyk (2013) jika 

seorang guru berada di dalam pembelajaran dirinya harus memahami bahwa, guru 



berada di dalam satu tubuh Kristus maka sebagai guru Kristen ketika mengajar 

harus membawa setiap siswa untuk peka dan mengenal dosa dan menuntun mereka 

untuk berkomitmen agar dapat melawan dan menghindarinya. Pendapat tersebut 

juga dilengkapi oleh Berkhof (2004) mengatakan, menjalankan peran sebagai 

seorang guru Kristen memiliki tanggung jawab untuk membawa setiap siswa 

mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, maka seroang guru harus 

memiliki daya juang untuk senantiasa berdoa, berkorban dan berkerja untuk setiap 

siswa.  

Menurut Van Brummelen (2009) Guru Kristen harus mampu melayani 

sesama dan Allah sendiri, sebab Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada guru 

untuk menjadi seorang penatalayan, yakni untuk melayani siswa mereka. Dengan 

demikian, hal yang harus dilakukan guru yakni dapat mendorong 

mengimplementasikan sikap melayani tersebut melalui pengelolaan kelas non fisik 

yakni membentuk suatu atmosfer kelas membagun interaksi terhadap siswa yaitu 

dengan menerapkan metode-metode yang mengarahakan siswa untuk dapat 

mempraktikan hukum kasih. Menurut Knight, (2009) guru dapat mempraktikan 

metode dalam pengajaranya, seperti yang Kristus lakukan yaitu: 1) Guru dapat 

mengunakan suatu studi kasus, atau perandaian dengan tujuan dapat meningkatkan 

proses berfikir aktif di antara siswa, hal ini sama seperti apa yang Kristus lakukan 

dalam (Lukas 10:25-37) 2) Guru harus mau untuk membentuk suatu interaksi 

kepada siswa berupa pertanyaan berdasarkan cara pandang Alkitab ditujukan untuk 

menarik suatu sikap refelektif, dan komitmen, 3) Guru dapat membimbing siswa 

untuk dapat mempraktikan kebenaran yang telah di peroleh.  



Menurut Knight (2009) salah satu tanggung jawab dan peran seorang guru 

Kristen di dalam mendidik siswa ialah membangun karakter seorang Kristen di 

dalam dirinya. Hal ini juga di lengkapi oleh pendapat Lickona dalam Han (2020) 

mengatakan, karakter dari seorang siswa diawali dengan peran seorang guru di 

dalamnya, sebab pembentukan kepribadian yang baik akan membantu siswa dalam 

kehidupan sosial mereka dari tindakan menyimpang, dan membantu siswa dalam 

beradaptasi di dalam lingkunganya, serta membantu meningkatkan prestasi 

akademik dan meningkatkan motivasi di dalam dirinya. 

Peran guru Kristen di dalam pengelolaan kelas non fisik, ternyata memiliki 

tanggung jawab lain yakni, membawa setiap siswa untuk dapat secara pribadi 

merasakan Kristus. Guru Kristen harus menyadari adanya natur dosa di dalam diri 

setiap siswa termasuk dirinya. Menurut Berkhof (2013) setiap manusia memiliki 

natur dosa, karena inilah manusia menjadi kehilangan arah dan tujuan yang telah di 

tetapkan Allah. Oleh sebab itu, guru harus menyadari betapa dirinya sangat 

bergantung kepada Kristus, dan dalam membimbing siswa guru harus dapat 

membawa otoritas Kristus di dalamnya. Oleh sebab itu, seorang guru Kristen harus 

hidup di dalam norma kebenaran Alkitab. Menurut Hekman dalam Rasilim (2019) 

mengatakan, ketika manusia hidup di dalam suatu komunitas maka norma Alkitab 

harus dijadikan landasan utama sebab tanpanya manusia tidak akan dapat hidup. 

Oleh sebab itu melalui pengelolaan kelas non fisik seorang guru harus membawa 

setiap siswa kepada satu tujuan yakni dapat menyalurkan setiap hal yang dimiliki 

demi melayani sesama terutama untuk menunjukan kemuliaan Allah. Dengan 

demikian, guru Kristen telah menjalankan pengelolaan kelas non fisik beriringan 

dengan menerapkan amanat Agung Kristus. 



 

KESIMPULAN  

Setelah melakukan pembahasan terkait pentingnya peran seorang guru Kristen 

guru dalam melaksanakan sebuah pengelolaan kelas non fisik demi terciptanya 

sebuah pembelajaran efektif maka, adapula kesimpulan yang didapat yaitu:  

• Sebagai guru Kristen yang telah lahir baru kasih harus menjadi hal yang 

diutamakan di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Maka, di dalam 

pengelolaan kelas non fisik guru Kristen harus menerapkan hukum kasih 

sehingga tercipta suatu iklim kelas yang bebas tekanan, nyaman, adil dan 

terbuka. 

•  Guru Kristen harus menyadari bahwa setiap siswa adalah gambar dan rupa 

Allah, maka dibutuhkan suatu usaha untuk mau mengenal lebih dalam setiap 

karaktersitik yang dimiliki siswa secara individual maupun kelompok 

sehingga akan membantu guru dalam menentukan metode yang sesuai, 

yakni dapat membawa siswa dapat merefeleksikan kehidupanya, dan hidup 

dalam komitmen akan imannya dalam Kristus. 

• Dalam pengelolaan kelas non fisik guru dapat melakukan pendekatan 

dengan menekankan norma Alkitab, sehingga guru dapat membawa setiap 

siswa untuk tidak hanya belajar secara kognitif namun dapat hidup di dalam 

kebenaran yakni dalam kebenaran firman Allah.  

• Guru harus mengunakan beberapa variasi metode seperti menerapkan 

permainan yang berhubungan dengan pelakaran di dalam pengelolaan kelas 



non fisik, dengan tujuan meningkatkan antusias dan semangat siswa, dan 

membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. 

SARAN  

• Penelitian ini dilakukan saat online learning, oleh sebab itu terjadi banyak 

keterbatasan di dalam pengorganisasian dan pengawasan ketika 

pembelajaran dan sering terjadi gangguan jaringan maka dibutuhkan 

penelitian ulang kembali saat pembelajaran dilakukan secara langsung. 

• Sebelum mempraktikan beberapa variasi metode dalam pengajaran, guru 

harus terlebih dahulu merencanankannya dan menuliskanya di dalam RPP 

dengan tujuan agar dapat mengarahkan pembelajaran dengan sesuai 

• Guru diharapkan tidak berfokus kepada beberapa aspek saat pengelolaan 

kelas non fisik namun dapat mempraktikan secara sistematis, kemudian 

dapat melakukan evaluasi terhadap kelas fisik. 

 

 

 

 

 


