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ABSTRAK 

Selama ini kita mengenal ruang kelas sebagai tempat belajar siswa, berbentuk 
segi empat dengan luas lantai yang mengacu kepada standar yang sudah 
diperhitungkan kebutuhan luas per-orangnya.  Pada ruang tersebut siswa belajar 
berbagai mata pelajaran, baik yang berupa hafalan, pemecahan masalah 
maupun keterampilan. Proses belajar mengajar untuk semua mata pelajaran 
teori dan praktek, dianggap sama dan cenderung dilakukan dengan model 
belajar klasikal, atau model ceramah, dimana guru relatif lebih aktif 
dibandingkan dengan siswa,  hal ini akan mengakibatkan tingkat keberhasilan 
belajar tidak optimal. 
Pada tingkat belajar di Sekolah Dasar, seorang anak memerlukan kebebasan 
yang diarahkan, sebab pada masa ini pertumbuhan cara berfikir anak sedang 
mengalami perkembangan yang cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan 
selanjutnya. 
Perilaku kelompok siswa didalam belajar banyak ditentukan oleh guru , bahwa 
pada kelas-kelas permulaan ide siswa tentang sekolah itu tidak mereka sadari, 
tetapi pandangan dan harapan mereka mempengaruhi sikap dan perilaku 
mereka. Peranan guru lebih banyak ditempatkan sebagai pembimbing dan 
fasilitator belajar, sedangkan siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri 
atau dalam bentuk kelompok.  Perilaku yang memadai dalam situasi khusus 
(proses belajar) lebih banyak diorganisir oleh guru, dimana tugas guru ialah 
melengkapi kondisi kelas, sehingga memungkinkan siswa mempergunakan 
kebebasan mereka sebesar-besarnya.   
Berdasarkan hal tersebut diatas penulis  menganggap perlu  penelitian ini 
dilakukan, untuk dapat mengungkapkan perilaku siswa dalam mengikuti 
pelajarannya berdasarkan model mengajar yang digunakan oleh guru untuk 
mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Dari hasil penelitian ini  
diharapkan tersusunnya  Pedoman  Model  Ruang  Belajar berdasarkan  Model 
Mengajar dan Perilaku Siswa di Sekolah dasar. 

 
 
A.  Pendahuluan. 

Selama ini kita mengenal ruang kelas sebagai tempat belajar siswa, 
berbentuk segi empat dengan luas lantai yang mengacu kepada standar yang 
sudah diperhitungkan kebutuhan luas per-orangnya.  Pada ruang tersebut siswa 
belajar berbagai mata pelajaran, baik yang berupa hafalan, pemecahan masalah 
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maupun keterampilan. Proses belajar mengajar untuk semua mata pelajaran 
teori dan praktek, dianggap sama dan cenderung dilakukan dengan model 
belajar klasikal, atau model ceramah, dimana guru relatif lebih aktif 
dibandingkan dengan siswa,  hal ini akan mengakibatkan tingkat keberhasilan 
belajar tidak optimal. 

Pada tingkat belajar di Sekolah Dasar, seorang anak memerlukan 
kebebasan yang diarahkan, sebab pada masa ini pertumbuhan cara berfikir 
anak sedang mengalami perkembangan yang cukup berpengaruh terhadap 
pertumbuhan selanjutnya. 

Perilaku kelompok siswa didalam belajar banyak ditentukan oleh guru , 
bahwa pada kelas-kelas permulaan ide siswa tentang sekolah itu tidak mereka 
sadari, tetapi pandangan dan harapan mereka mempengaruhi sikap dan perilaku 
mereka. Peranan guru lebih banyak ditempatkan sebagai pembimbing dan 
fasilitator belajar, sedangkan siswa lebih banyak melakukan kegiatan sendiri 
atau dalam bentuk kelompok.  Perilaku yang memadai dalam situasi khusus 
(proses belajar) lebih banyak diorganisir oleh guru, dimana tugas guru ialah 
melengkapi kondisi kelas, sehingga memungkinkan siswa mempergunakan 
kebebasan mereka sebesar-besarnya.   

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis  menganggap perlu  penelitian 
ini dilakukan, untuk dapat mengungkapkan perilaku siswa dalam mengikuti 
pelajarannya berdasarkan model mengajar yang digunakan oleh guru untuk 
mencapai tujuan pengajaran yang diharapkan. Dari hasil penelitian ini  
diharapkan tersusunnya  Pedoman  Model  Ruang  Belajar berdasarkan  Model 
Mengajar dan Perilaku Siswa di Sekolah dasar. 

 
B. Masalah . 

Seperti sebelumnya telah dijelaskan, obyek penelitian adalah perilaku 
siswa dan model mengajar di sekolah dasar pada proses pembelajaran yang 
sedang berlangsung. Hasil penelitian diharapkan dapat menyingkapkan 
perilaku siswa pada ruang kelas uji coba yang dibandingkan dengan perilaku 
siswa pada ruang kelas konvensional lalu disandingkan dengan pendapat guru 
dan siswa sebagai pelaku pembelajaran. 

Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi temuan-temuan pada 
pembelajaran uji coba sebagai masukan untuk menyusun draf rancangan model  
ruang  belajar  berdasarkan  model mengajar  dan  perilaku  siswa  di  sekolah  
dasar. Penulis berharap dapat memberikan kontribusi ide yang berharga serta 
masukan bagi para pengelola pendidikan dasar untuk mengembangkan kualitas 
pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah dasar. 
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Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan secara optimal, perlu 
dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai: Bagaimana pengembangan 
model ruang kelas berdasarkan model mengajar dan perilaku siswa di sekolah 
dasar bisa sejalan dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan? 

 
C. Lokasi dan Sampel Penelitian. 

Penelitian mengambil tempat di Bandung dan Cimahi, berdasarkan 
pertimbangan fokus penelitian serta waktu dan biaya untuk tahun pertama. 
Penulis memutuskan untuk memilih empat baik sekolah dasar negeri maupun 
swasta sebagai sampel penelitian menggunakan teknik purposive sampling. 
Dengan memperhatikan karakteristiknya, calon sampel adalah SD Sukarasa 
(Komplek KPAD, Jalan Geger Kalong, Bandung) dan SD Asmi (Jalan Asmi, 
Bandung) yang mewakili kategori sekolah negeri, serta SD Bianglala (Jalan 
Geger Kalong, Bandung) dan SD Hikmah Teladan (Jalan Cimindi, Cimahi) 
yang mewakili kategori sekolah swasta. 

Untuk memilih sample terbaik, penulis membuat penilaian berdasarkan 
beberaoa kriteria berikut: jarak capai, rujukan kurikulum, pengelolaan dan 
fasilitas. Dari setiap kategori, SD Sukarasa dan SD Hikmah Teladan 
mendapatkan nilai total 375 poin. Nilai kedua sekolah tersebut berada 50-75 
poin di atas masing-masing kompetitornya.  

 
D.  Tujuan Penelitian. 

1. Mengidentifikasi perilaku siswa dan model mengajar di sekolah dasar. 
2. Menyusun Panduan Pengembangan Model Ruang Belajar Berdasarkan 

Perilaku Siswa dan Model Mengajar di Sekolah Dasar 
 
E.  Manfaat Penelitian. 

1. Pengembangan teknologi untuk proses pembelajaran pada sekolah dasar. 
2. Panduan perencanaan model ruang kelas untuk sekolah dasar yang sesuai 

dengan perilaku siswa dan model mengajar untuk mencapai tujuan 
pengajaran. 

3. Masukan kepada dinas pendidikan, dalam hal ini Departemen Pendidikan 
Nasional, baik di Pusat, regional maupun Kabupaten/Kota, atau tingkat 
swasta dalam merancang ruang kelas yang sesuai dengan model mengajar 
yang digunakan. 

4. Sebagai rujukan para peneliti yang akan melajutkan penelitian serupa 
dengan bidang kajian yang sama. 
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F.  Tinjauan Pustaka. 
Ruang 

Dalam konteks arsitektur, ada dua macam ruang, ruang terbuka dan 
ruang tertutup. Dalam pengertian yang lebih luas sebuah ruang menurut 
Cornelis (1995:16) adalah angkasa raya yang dibatasi oleh atmosfer dan tanah 
yang kita pijak. Rustam Hakim (1993) menggatakan bahwa ruang adalah 
wadah yangtidak terlihat namun bisa dirasakan manusia. Lebih khususnya 
Francis D.K. Ching (1994) mengatakan bahwa ruang adalah unsure tiga 
dimensi yang terbentuk dari massa padat maupun kosong/hampa yang dibatasi 
oleh bidang. Sebuah ruang bisa dibuat menggunakan unsur pembentuk yang 
bermacam-macam: tumbuhan/pohon dengan berbagai tinggi, tanah yang 
berbeda tinggi, bahkan hal-hal lain yang berfungsi sebagai pembatas. 

Secara arsitektural, sebuah ruang terbuka adalah ruang yang berada di 
luar gedung, dan sebuah ruang tertutup adalah ruang yang berada di dalam 
bangunan. Dalam konteks ruang kelas istilah ruang adalah di dalam bangunan 
yang digunakan sebagai aktivitas mengajar dan belajar. 

 
Ruang Kelas 

Pada dasarnya ada dua jenis ruang kelas pada sekolah dasar: sebuah 
ruang teori dam ruangan praktek atau lebih dikenal sebagai melakukan 
penelitiam (lab computer, atau bengkel kerja). 

Fasilitas ruang belajar harus dipertimbangkan terlebih dahulu model 
mengajar apa yang relevan untuk digunakan. Pembuatan setting kelas harus 
dilakukan sebelum proses mengajar dan belajar, Ada beberapa formasi ruang 
kelas yang dapat digunakan, beberapa di antaranya: 
1. Lay Out Metode Ceramah 
2. Lay out Diskusi Kelompok 
3. Lay out Metode Demonstrasi  
4. Lay out diskusi 

 
Teaching Model 

Model pembelajaran (Dahlan, 1984:21)bisa diartikan sebagai polos 
maupun pola yang digunakan untuk merancang kurikulum, menyusun materi 
dan memberikan pengajar beberapa tips mengajar dan setting lainnya. 

Tiap model mengajar yang dipilih harus sesuai dengan situasi kelas 
(Dahlan, 1984:22), oleh sebab itu perancangan aktivitas mengajar dan belajar 
seorang guru harus membicarakannya dengan guru dan murid dan situasi kelas 
untuk membuat sebuah keutuhan dalam mencapai tujuannya. 
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Menurut Dahlan (1984:24), ada empat kelompok rumpun model 
pengajaran: 
a. The Informational Model 

Rumpun ini berfokus pada aktivitas yang merangsang keterampilan belajar 
dan materi isi yang diberikan kepada siswa. 

b. Personal Model 
Rumpun model personal mengutamakan hubungan antar-individu, 
perkembangan siswa dari aktivitas mengajar. 

c. Interactive Model 
Rumpun model mengajar ini berfokus kepada kelompok energi dan proses 
interaksi yang muncul di dalam kelompok. 

d. Behavioral Model 
Model ini dibentuk berdasarkan teori yang umum, posanarkisme, kerangka 
teori perilaku. 

 
G.  Metode Penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik  
percobaan dan studi kepustakaan. Dalam percobaan digunakan dengan 
membuat ruang belajar yang dikondisikan sesuai dengan obyek penelitian, 
kemudian dilakukan studi banding dengan ruang kelas konvensional.  
Pengumpulan data dilaksanakan  wawancara terhadap guru dan murid. Untuk 
itu dalam penelitian ini  unsur pengamatan dalam uji coba penerapan model 
mengajar dan perilaku siswa, menjadi fokusnya. 

 
H. Hasil dan Pembahasan 

 Dari hasil pengamatan dan uji di lapangan pada Sekolah Dasar Negeri 
dan Swasta yang dijadikan sampel penelitian, model mengajar dan perilaku 
siswa di sekolah dasar, dalam pembelajaran yang berlangsung menunjukkan 
hal yang berbeda. Dari hasil pengamatan  tersebut  perilaku siswa yang terjadi 
di dalam ruang belajar uji coba, kemudian dibandingkan dengan perilaku siswa 
pada ruang kelas konvensional, dan disandingkan dengan  pendapat guru dan 
siswa sebagai pelaku pembelajaran.  

 
I. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat diidentifikasi temuan-temuan dalam 
pembelajaran uji coba, sebagai bahan masukan dalam penyusunan pedoman 
rancangan model ruang belajar berdasarkan model mengajar dan perilaku siswa  
pada tingkat  Sekolah Dasar. Kesimpulan yang dapat diambil, adalah;  a, 
Model mengajar dapat dipilih, dengan merujuk sesuai dengan rumpunnya, 
yaitu: 1, model pemrosesan informasi, 2.model pribadi, 3.model mengajar 
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interaksi dan 4.model perilaku. b. Perilaku pada dasarnya dipengaruhi oleh 
lingkungan di mana siswa berada, serta peran guru dalam mengorganisir kelas. 

Sebagai rekomendasi maka dibuat Pedoman Model Ruang Belajar, yang   
diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembaharuan dalam membuat 
ruang belajar berdasarkan model mengajar yang digunakan dan perilaku siswa 
sesuai dengan usia anak di tingkat Sekolah Dasar.  
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