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kondisi kelas. Marzano, dkk. (2005) menyatakan bahwa guru memainkan berbagai 

peran di kelas yang khas, tapi pasti salah satu yang paling penting adalah 

pengelolaan kelas. Situasi dan kondisi kelas dapat dikelola dengan buruk atau 

dikelola secara efektif tergantung pada pengelolaan kelas. Ketika kelas tidak 

memiliki aturan dan prosedur yang jelas, situasi dan kondisi kelas akan menjadi 

kacau, guru akan berjuang untuk mengatur siswa untuk mematuhi aturan dan 

mengikuti prosedur. Pada saat siswa tidak memperhatikan penjelasan guru karena 

kelas kacau, konten yang harus disampaikan kepada siswa juga akan terpengaruh, 

tujuan pembelajaran dalam konten akan kurang dari apa yang seharusnya 

disampaikan. Kelas yang dikelola secara efektif akan menjadi kelas yang berjalan 

lancar dan akan memaksimalkan peluang siswa untuk belajar pedoman untuk 

bagaimana berperilaku di dalam kelas untuk mengabaikan perilaku yang salah 

dari siswa yang merupakan lingkup disiplin. Savage dan Savage (2009, hal. 8) 

mengatakan bahwa pendisiplinan adalah sebuah kesempatan untuk membantu 

siswa mendapatkan salah satu dari tujuan terpenting dari pendidikan yaitu 

mengembangkan penguasaan diri dan penerimaan akan tanggung jawab.  

Dalam proyek akhir ini, peneliti akan membahas tentang bagaimana peran 

guru dalam mendisiplinkan siswa kelas I SD untuk mengatasi masalah minor 

kelas yang dapat mempengaruhi seluruh kelas agar kelas dapat berjalan kondusif 

dan efektif serta tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Proyek 

akhir ini juga menjadi referensi bagi mahasiswa guru yang akan menjalankan 

program pengalaman lapangannya. 
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NATUR MURID 

Allah memberikan perintah kepada manusia pertama yang terdapat pada 

Kejadian 2:16-17 untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik 

dan jahat, namun mereka melanggarnya, dan pada Kejadian 3 dituliskan bahwa 

manusia pertama yaitu Adam dan Hawa gagal untuk menaati perintah Allah 

tersebut. Kejatuhan manusia pertama di dalam dosa inilah yang menyebabkan 

manusia memiliki dosa turunan dan natur dosa. Knight (2009, hal 248) 

menjelaskan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan manusia sedang 

dalam pemberontakan aktif melawan pecipta-Nya.  

Manusia sungguh lemah dan egois untuk cenderung menolak menjalankan 

dan tidak menaati perintah Allah untuk memilih tindakan yang dilakukan, 

menentukan jalannya sendiri, dan berusaha untuk menentukan masa depannya 

sendiri dan ingin menjadi seperti Allah. Dosa segera merambat pada seluruh 

manusia dan seluruh naturnya tidak ada yang tidak tersentuh dosa; seluruh tubuh 

dan jiwanya menjadi dicemari dosa (Berkhof, 2006, hal.100) 

Setiap manusia di bumi ini memiliki natur dosa termasuk siswa, guru, dan 

orangtua. Jika dilihat dari sudut pandang guru, “Memang, kelas tidak akan pernah 

menjadi komunitas yang sempurna. Dosa selalu mengganggu, dan kita harus 

menyadari hal itu” (Brummelen, 2009, hal.64). Siswa memiliki kecenderungan 

untuk bertindak sesuka hati, mengobrol dengan teman sekelas, berbicara untuk 

bertanya dan menjawab secara tidak teratur, tidak mendengarkan dan mematuhi 

peraturan kelas maupun perkataan guru, serta mengulangi kesalahan yang mereka 

perbuat jika guru tidak mengingatkan akan peraturan kelas di setiap pertemuan di 

kelas. Natur dosa manusia membawa manusia termasuk siswa untuk selalu 
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memiliki kecenderungan melakukan kesalahan. Setiap harinya siswa akan terus 

belajar hal baru termasuk membedakan kebaikan dan kejahatan dengan penjelasan 

guru yang terus berusaha membuat siswa mengingat akan hal yang baik yang 

mereka harus lakukan seperti mematuhi peraturan kelas dan mengikuti prosedur 

kelas.   

Meskipun dosa membuat manusia cenderung untuk berbuat kesalahan 

ataupun kejahatan sebagai natur alamiah, namun dosa tidak bisa mengubah esensi 

manusia sebagai Imago Dei. Pemahaman Enchiridion dalam Hoekema 

mengimplikasikan bahwa dosa tidak pernah mengubah esensi kita tetapi 

mengubah arah gerak kita (2008, 216). Walaupun manusia telah berbuat dosa dan 

tidak akan lepas dari dosa setiap harinya, namun manusia tetaplah memiliki esensi 

sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Allah atau Imago Dei. 

Brunson, (2011, hal. 19) menafsirkan perkataan Paulus yang intinya “Dia 

memakai sisi manusia mereka, keterbatasan mereka, bagi kemuliaan-Nya. Hal itu 

justru menunjukan bagaimana Allah bekerja melalui “bejana tanah liat”.  

Manusia sungguh lemah dan terbatas untuk melawan keinginan hati dalam 

berbuat dosa dan terus akan jatuh dalam dosa, tetapi dosa yang membuat manusia 

jatuh akan membuat manusia belajar dan bertumbuh menjadi manusia yang lebih 

baik jika manusia memohon ampun dan merefleksikan diri setiap harinya. Allah 

akan bekerja dalam diri setiap manusia bahkan dalam keterbatasan dan kelemahan 

manusia untuk menjadikan manusia itu lebih baik dan lebih dewasa lewat 

konsekuensi setiap dosa manusia yang dilakukan yang akan membuat manusia 

bertobat dan kembali pada jalan Allah seturut dengan rancangan-Nya. Jadi semua 

manusia memiliki natur dosa yang berasal dari kejatuhan pertama manusia ke 


