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Pengantar ke Laporan 
 

Ryoko Tsuneyoshi 
 

Profesor, Sekolah Pascasarjana Pendidikan Komparatif Universitas Tokyo 
 
 
 

Laporan ini disusun sehingga pembaca nonJepang dapat memahami 

gagasan yang memandu kegiatan khusus yang disebut (tokubetsu katsudo, 

singkatnya tokkatsu ) di kurikulum Jepang*. Kegiatan ini dipandang sebagai salah 

satu landasan utama bagi pendidikan anak secara utuh dalam pendidikan sekolah 

masa kini di Jepang. 

 
Meski pembelajaran guru kolaboratif dalam bentuk “studi pelajaran” gaya 

Jepang telah menarik perhatian internasional dalam beberapa tahun terakhir, model 

pendidikan anak secara utuh di Jepang, yang dipandang bukan hanya sebagai dasar 

untuk pengembangan akademik, tetapi juga perkembangan sosial, emosional, dan 

fisik, belum tersedia untuk kalangan pembaca internasional. Laporan ini berharap 

untuk mengubah situasi ini dengan memberikan informasi mengenai pilar utama 

dalam pendidikan anak secara utuh di Jepang—tokkatsu. 

 
Perkembangan aspek sosial, emosional, dan akademik anak yang seimbang, 

serta pengembangan keterampilan kooperatif dan interpersonal, dll, yang ditargetkan 

oleh tokkatsu, menjadi perhatian bersama di banyak negara. Oleh karena itu, saya 

berharap bahwa dengan memberikan informasi seputar tokkatsu kepada pembaca 

nonJepang akan membuka jalan untuk perbandingan praktik di Jepang dengan 

praktik yang sesuai di negara lain, sehingga membantu kita dalam meraih cara 

terbaik untuk mengatasi masalah universal tersebut. 
 
 
* Laporan ini didanai oleh Bantuan Hibah untuk Riset Ilmiah (kakenhi) C ( 21530873, kepala, Ryoko Tsuneyoshi), Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi. Saya juga ingin berterima kasih kepada para kelompok guru yang 

menyediakan buku panduan sebagai bentuk kerja samanya. 
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Dengan Rekomendasi Kegiatan Khusus, Tokkatsu 
 

Kazuhiko Nanbu 

Presiden 

Asosiasi Penelitian Acara Sekolah di Jepang untuk Sekolah Dasar 
 
 
 
 

 
Laporan ini berfokus pada kegiatan khusus yang disebut (tokubetsu 

katsudo, singkatnya tokkatsu  ) di Jepang. Kegiatan khusus bukanlah mata 

pelajaran, tetapi tercantum dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah; 

sekolah terlibat dalam kegiatan khusus sebagai bagian dari kurikulum sekolah 

resmi. Di Jepang, kegiatan ini berkontribusi pada pembentukan karakter 

individu dan perkembangan sosial setiap anak. 

Sekolah-sekolah di Jepang dibangun sebagai komunitas yang 

didasarkan pada pendidikan anak secara utuh, dan perkembangan anak 

secara utuh melalui kegiatan khusus dianggap sebagai dasar yang diperlukan 

untuk pencapaian skolastik. Kegiatan khusus mencirikan gaya pendidikan 

yang kooperatif di Jepang dan wajar jika kegiatan khusus disebut-sebut 

sebagai pilar model sekolah di Jepang. 

Laporan ini memperkenalkan cara kegiatan khusus dapat dilakukan. 

Metode manajemen kelas juga diperkenalkan. Saya berharap hal ini akan 

memberikan kesempatan bagi para pembaca untuk terbiasa dengan berbagai 

aspek kegiatan khusus gaya Jepang. 
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Dunia TOKKATSU: Pengantar 

Ryoko Tsuneyoshi 

 

Perkembangan Anak Secara Utuh di Sekolah 
 

Pengantar ini dimaksudkan untuk mengakrabkan 
pembaca nonJepang dengan beberapa karakteristik 
utama pendidikan anak secara utuh yang kolaboratif di 
Jepang, tokkatsu, sebelum beralih ke terjemahan buku 
panduan seputar tokkatsu. 
 
Diskusi Kelas: Komponen Utama Kegiatan 
Kelas 

Mengadakan diskusi kelas, dengan siswa yang 
berperan sebagai koordinator, adalah bagian penting dari 
kegiatan kelas, serta menjadi komponen utama dari 
tokkatsu. Diskusi kelas mendorong komunikasi di antara 
anggota kelas dan membangun komunitas kelas, 
sekaligus memberikan setiap siswa kesempatan untuk 
mengatur diskusi, bekerja bersama dalam kelompok yang 
kooperatif, dan untuk bertindak cukup independen dari 
gurunya sambil bekerja sama dengan teman-temannya. 

Khususnya untuk anak remaja yang relatif memiliki 
sedikit pengalaman dalam berkoordinasi dan bekerja 
sama dengan teman sebayanya, item seperti kartu 
“komunikasi” (hanashiai) (lihat bagian 1 dan 2), yang 
didalamnya tercantum jenis komponen diskusi kelas yang 
harus dicakup oleh koordinator, dapat membantu murid 
untuk merasa percaya diri di depan kelas. 

Salah satu dari karakteristik tokkatsu sebagaimana 
dipraktikkan di Jepang adalah sifatnya sebagai bagian 
dari pendidikan individu secara utuh dan membangun 
komunitas kelas yang kooperatif. Bagi guru, sistem 
pendidikan ini berarti sarana untuk mengembangkan 
karakter dan sarana untuk manajemen kelas yang efektif. 

Setiap anak diharapkan untuk berpartisipasi. Karena 
itu, kegiatan ini diatur sedemikian rupa sehingga anak 
yang paling pemalu sekalipun dapat menjalankan 
perannya sebagai pemantau/koordinator diskusi kelas 
secara efektif, yang jauh berbeda dari sistem yang hanya 
memilih anak-anak yang “dapat diandalkan” untuk peran 
kepemimpinan. Tujuannya adalah agar setiap anak, 
terutama mereka yang mungkin kurang pandai dalam 
komunikasi, kerja sama, dan kepemimpinan dapat tetap 
belajar dengan bantuan dari teman sebayanya, sifat 
penting yang akan membantunya menjadi anggota yang 
aktif di masyarakat kelak. 

Namun, karena penyamarataan semua anak, 
beberapa guru cenderung terlalu menyeragamkan 
langkah-langkah diskusi kelas agar setiap anak dapat 
menghadapi proses tersebut; padahal hal ini dapat 
mengganggu kemandirian murid. Ketika diskusi berjalan 
standar, maka tak jauh bedanya dengan latihan drama. 
Cara yang lebih produktif adalah mendorong siswa untuk 
saling mendukung. Hal ini selaras dengan tujuan otonomi 
kooperatif, dorongan dari teman sebaya memungkinkan 
guru untuk tetap memantau sehingga anak dapat belajar 
bekerja sama dalam situasi yang kooperatif. Penggunaan 
kelompok kecil secara ekstensif mencerminkan tujuan ini. 
Sebagian besar kegiatan tokkatsu adalah rutinitas sehari-
hari, sehingga anak dapat melakukan kegiatan tersebut 
meski gurunya tidak ada. Namun, dalam kasus ketika 
prosedur dan konten adalah bagian dari rutinitas dan tidak 
ada celah untuk spontanitas, atau dalam kasus ketika 
guru telah menetapkan kontennya dan anak-anak tinggal 
menjalankan langkah-langkahnya, maka anak-anak akan 
tetap menjalankannya seolah itu adalah keinginan mereka 
sendiri sekalipun gurunya tidak ada. Di sinilah otonomi 
memegang peranan penting.  Agar tokkatsu dapat 
beroperasi sebagai sarana pembelajaran siswa terkait 
kooperasi dan kemandirian, maka harus ada ruang untuk 
spontanitas siswa. 
 
Tanggung Jawab Kelas 

Di kelas Jepang, siswa dan murid diharapkan untuk 
berpartisipasi dalam berbagai tanggung jawab yang 
penting untuk membangun ruang kelas dan komunitas 
sekolah. 

Ada beberapa jenis kegiatan yang merupakan tugas 
rutin, seperti membersihkan ruang kelas dan ruang 
sekolah tertentu serta membawa dan menyajikan makan 
siang. Tugas (toban) ini sangat penting untuk 
kesejahteraan kelas dan sekolah, sehingga semua orang 
berpartisipasi di beberapa titik. Tugas ini diatur sebagai 
proyek yang kooperatif, sehingga dibentuklah kelompok 
kecil. Akan ada dua siswa yang berperan sebagai 
koordinator kelas sehari (nichoku) untuk hari tersebut. 
Tugas tersebut digilir, sehingga semua orang mengalami 
tugas-tugas kelas dan mereka berkontribusi pada 
manajemen dasar kelas. 
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Selain itu juga ada jenis kegiatan kelompok kecil 
(kakari) yang dapat dipilih siswa dan kemandirian mereka 
lebih besar. Contoh dari kegiatan tersebut di sekolah 
dasar termasuk merawat buku kelas dan merawat hewan 
peliharaan kelas. 

Selain kegiatan di ruang kelas, ada juga, misalnya, 
acara sekolah, OSIS, dan klub sekolah 

—semua bagian dari pembangunan komunitas 
kelas/sekolah, dan pengembangan anak secara utuh. 
Kurikulum tersebut juga mencakup tahun ajaran 
pendidikan moral sebagai bagian dari pendidikan nilai. 
 
Manajemen Kelas 

Bagian 2 menunjukkan, cara pandang guru terhadap 
tokkatsu dihubungkan ke manajemen kelas. Segala hal 
dari mendorong siswa untuk mendapatkan pola perilaku 
dan sikap tertentu (mis., kerapian, bersedia untuk 
mengatasi ketidaksukaan seseorang terhadap makanan 
tertentu, hal. 12), hingga membantu anak yang sangat 
pemalu atau sangat agresif dibahas dalam kategori ini. 

Namun, benang merah dari kegiatan yang sangat 
beragam tersebut adalah penekanan pada hubungan 
interpersonal dan mendorong kerja sama yang 
memotivasi diri. 

Sekolah adalah ruang yang dikelola. Oleh karena itu, 
siswa tidak sepenuhnya “mandiri” di bawah model ini 
meskipun otonomi ditekankan secara tegas. Hal ini dapat 
dilihat dengan jelas di bagian 1, dengan contoh ketika 
arah diskusi tidak boleh diserahkan kepada anak-anak 
(ketika anak-anak mulai mengkritik seorang teman 
sekelasnya secara massal). 

 
Kata Penutup 

Bagian ini memberikan pengantar singkat tentang 
tokkatsu di Jepang. 

Kini, perlu ditambahkan bahwa kegiatan tokkatsu 
dapat didorong secara demokratis atau sebaliknya, 
tergantung pada cita-cita di baliknya. Penekanan pada 
kerja sama dan anak secara utuh tidak secara otomatis 
memastikan bahwa tujuannya akan demokratis. Jelas 
bahwa kegiatan tersebut harus diarahkan dengan cita-cita 
lain seperti menghormati orang lain yang berbeda dari diri 
sendiri dan rasa keadilan. Bukan hanya di  tokkatsu, 
praktik individu dari guru tertentu pun tidak selalu 
mencerminkan cita-cita tersebut. 

Namun, alat yang digunakan untuk meningkatkan 
tokkatsu, seperti diskusi kelas dan kegiatan kelompok 
kecil, bersifat fleksibel dan dapat dimaknai secara 
berbeda sesuai dengan berbagai konteks kelas dan 
sekolah. Dengan demikian, terjemahan berikut tidak boleh 
dilihat sebagai petunjuk saklek, tetapi merupakan diskusi 
kolaboratif yang berkelanjutan dari para guru di Jepang, 
karena mereka berupaya untuk lebih mewujudkan tujuan 
pendidikan anak secara utuh. 
 
 
 
Catatan 

Prinsip Panduan: pendidikan individu secara utuh, 
pembelajaran kooperatif, kerja sama kelompok mandiri, 
ruang kelas dan sekolah sebagai komunitas 
Target: pengembangan pikiran, tubuh, jiwa, keterampilan 
komunikasi, keterampilan kooperatif (membantu orang 
lain, kemampuan untuk bekerja dan memimpin dalam 
kelompok) yang seimbang 
Kegiatan yang dimanfaatkan untuk pendidikan 
individu secara utuh: (makan siang, bersih-bersih, acara 
sekolah, kelas, dll.) 

Tidak ada buku teks untuk tahun ajaran ini 

 
 

 
 
(Catatan: Gambar anak-anak menggosok gigi setelah 
makan siang sebagai bagian dari memperoleh kebiasaan 
dasar di sebuah sekolah dasar.) 
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BAGIAN I 
 

Kegiatan Kelas 
 

Diambil dari buku panduan kegiatan kelas untuk guru sekolah 

dasar yang disusun oleh Kelompok Penelitian Pendidikan 

Sekolah Dasar Kota Machida, Unit Tokubetsu Katsudo , 2009 
 
 
 
 

（『早わかり 学級活動 2009 年度ハンドブック』 町田市公立小学校教育研究会 特別活動部 , pp. 2-23.） 
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Apa itu Tokubetsu Katsudo (TOKKATSU)? 
 
 
 
 

1 TujuanTOKKATSU 
(Berikut ini adalah definisi resmitokkatsu dari 

Kementerian Pendidikan, Kurikulum Inti) 
 

Sekolah Dasar (dari Kurikulum Inti) 

Kegiatan kelompok yang efektif membidik pada 
pengembangan pikiran dan fisik yang seimbang serta 
dorongan individualitas. Partisipasi dalam kelompok 
membantu membangun sikap aktif dan positif terhadap 
peningkatan kehidupan sekolah dan hubungan pribadi. 
Pada saat yang sama, hal tersebut memperdalam sikap 
setiap anak terhadap kehidupan dan kemampuan untuk 
melakukan yang terbaik. (1) 

 
Sekolah Menengah (dari Kurikulum Inti) 

Kegiatan kelompok yang efektif membidik pada 
pengembangan pikiran dan tubuh yang seimbang dan jati 
diri yang lebih besar. Partisipasi dalam kelompok dan 
masyarakat membantu membangun sikap aktif dan positif 
dalam hal bekerja sama dengan orang lain untuk 
meningkatkan kehidupan sehari-hari. Pada saat 
bersamaan, hal tersebut memperdalam kesadaran setiap 
murid mengenai menjadi seorang manusia dan 
kemampuan untuk mengeluarkan sisi terbaiknya. (2) 
 
Catatan: Kurikulum Inti untuk sekolah dasar dan sekolah 
menengah pertama telah direvisi. (1) menerangkan 
bagian yang telah direvisi Kurikulum Inti sebelumnya, (2) 
menerangkan bagian yang penting untuk perbandingan 
antara sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 
 
 
 

Di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, 
kegiatan kelompok efektif yang disebutkan di atas adalah 
bagian dari kegiatan khusus (tokubetsu katsudo) dengan 
tujuan berbeda dari kegiatan pendidikan lainnya. Dengan 
kata lain, kegiatan tersebut memiliki fungsi khusus yang 
tidak dapat dilakukan dalam mata pelajaran akademik, 
pendidikan moral, atau studi terpadu. Kegiatan kelompok 
yang efektif harus mempertimbangkan tingkat 
perkembangan siswa dan individualitas, serta waktu yang 
tepat untuk membentuk kelompok. Namun, secara umum 
kondisi berikut harus terpenuhi. 
Panduan untuk Kegiatan Kelompok yang Efektif 

-a- Semua anggota kelompok harus membantu 
memutuskan tujuan kegiatan. Setiap orang harus memiliki 
pemahaman yang sama tentang tujuan tersebut. 

-b- Setiap orang harus memikirkan dan membicarakan 
metode, serta langkah-langkah dalam melaksanakan 
tujuan ini, kemudian bekerja sama. 
-c- Setiap orang harus berbagi tanggung jawab; harus 
ada pemahaman bersama tentang peran setiap orang. 
Dengan mengingat tujuan kegiatan tersebut, setiap 
anggota dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan 
lancar. 
-d- Setiap gagasan dan harapan setiap orang harus 
dihormati. Hal tersebut akan memperkuat ikatan mereka 
di antara para murid. 
-e- Perasaan keterikatan; kesadaran solidaritas. 

-f- Ketika anggota kelompok tumbuh untuk menghargai 
poin bagus dari satu sama lain, maka akan terjadi 
pertukaran gagasan dan rasa saling menghormati yang 
bebas. 
 
 

Petunjuk yang penting tak kalah pentingnya dalam 
tokubetsu katsudo sebagaimana di dalam mata pelajaran 
akademik dan pendidikan moral. Keseimbangan antara 
kelas akademik, moral, dan tokubetsu katsudo harus tetap 
dipertahankan, sebab masing-masing memiliki fungsi 
yang berbeda. Pertimbangan khusus harus diberikan 
terhadap moral dan tokkatsu yang tidak ada di buku teks. 
 

Guru adalah kunci keberhasilan kegiatan kelas: 
Anda dapat melihat perbedaan dalam cara kelas 
(gakkyu) dapat bersatu! 

 
2 Fungsi Tokubetsu Katsudo 

Kita dapat mendefinisikan tujuan tokkatsu sebagai 
menumbuhkan sikap dalam diri masing-masing anak 
untuk melakukan upaya terbaik dalam mewujudkan 
kehidupan kelompok/sekolah yang lebih baik. Di sekolah 
menengah, kepekaan ini dikembangkan hingga ke 
komunitas dan msayarakat. Dengan kata lain, inti dari 
tokkatsu adalah: mengembangkan rasa tanggung 
jawab sosial. Di zaman sekarang, kita menghadapi 
berbagai masalah seperti dangkalnya hubungan 
antarsiswa/murid dan kurangnya kepekaan sosial dan 
moral. Untuk itulah, panduan pendidikan yang baru ini 
menekankan tujuan tokkatsu dalam mengembangkan 
kemampuan untuk menjalin hubungan pribadi yang 
lebih kuat serta motivasi dan kemampuan untuk 
berpartisipasi dalam masyarakat . 
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3 Petunjuk Kegiatan Kelas (gakkyu katsudo) 
Sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan 

di mana semua orang bisa merasa rileks. Setiap anak 
memiliki kemampuan/bakat, minat/preferensi yang 
berbeda. Ruang kelas adalah titik fokus untuk 
menemukan poin bagus anak dan mengembangkannya. 
Pertama-tama, penting bagi guru untuk menyadari poin 
bagus dari masing-masing anak, cara berpikirnya, dan 
menyatukan berbagai gagasan tersebut, sekaligus 
mengembangkan rasa percaya. Melalui berbagai kegiatan, 
anak-anak belajar berpikir dari sudut pandang teman-
teman mereka, dan menerima berbagai cara ekspresi dan 
pendapat. Hasilnya, kegiatan kelas menjadi lebih lancar. 
Kegiatan efektif itulah yang kami maksud dengan gakkyu-
katsudo (kegiatan kelas). 
 
4 Peningkatan Kegiatan Kelas 

Isi kegiatan kelas ditetapkan sebagai berikut di 
dalam Kurikulum Inti (dari Kementerian Pendidikan). 
 

      SEKOLAH DASAR       
 
(1) Tujuan Kegiatan Kelas 
Kegiatan kelas membantu membangun hubungan pribadi 
yang diinginkan. Setiap anggota kelompok berpartisipasi 
dalam mewujudkan kehidupan sekolah yang lebih baik. 
Kegiatan ini menumbuhkan gaya hidup yang sehat dan 
sikap yang aktif, positif terhadap pemecahan masalah. 
 
(2) Isi Kegiatan Kelas: Secara keseluruhan 

(semua nilai) 

 
A. Kehidupan kelas/sekolah 

-a- Memecahkan masalah di kelas atau sekolah 

-b- Mengatur pekerjaan kelas; bergiliran 

-c- Meningkatkan semua jenis kegiatan kelompok kelas 

B. Menyesuaikan dengan rutinitas sekolah dan 
belajar; keamanan dan kesehatan 

-a- Membentuk sikap terhadap kehidupan dengan aspirasi 
yang tinggi dan tujuan yang pasti 

-b- Membentuk kebiasaan harian dasar yang baik 

-c- Membentuk hubungan pribadi yang diinginkan 

-d- Memahami makna bergiliran tentang bersih-bersih dan 
tugas kelas lainnya 

-e- Memanfaatkan perpustakaan sekolah 

-f- Membina kebiasaan sehari-hari yang sehat dan aman, 
baik mental maupun fisik 

-g- Makan siang sekolah yang bergizi; membentuk 
kebiasaan makan yang baik 
 

(3) Isi Kegiatan Kelas: berdasarkan tingkatan 
kelas 
Kelas bawah (1 dan 2): 

Dengan kelas sebagai unit dasarnya, buat kegiatan yang 
menyenangkan dengan mendorong siswa untuk saling 
membantu. Pada saat yang sama, buat kegiatan yang 
berkontribusi untuk membentuk sikap positif terhadap 
kehidupan sekolah dan belajar. 
 
Kelas menengah (3 dan 4) 

Dengan kelas sebagai unit dasarnya, buat kehidupan 
kelas yang menyenangkan dengan mendorong kerja 
sama. Pada saat yang sama, buat kegiatan yang 
berkontribusi untuk membentuk sikap termotivasi 
terhadap kehidupan sekolah dan belajar. 
 
Kelas atas (5 dan 6) 

Dengan kelas sebagai unit dasarnya, ciptakan suasana 
kelas yang menyenangkan dan kehidupan sekolah yang 
utuh berdasarkan rasa saling percaya. Pada saat yang 
sama, buat kegiatan yang meningkatkan sikap tegas 
terhadap kehidupan sekolah dan belajar. 
 
(4) Sesuaikan petunjuk dengan tahap 
perkembangan 
 
Kelas bawah 

Jadikan kelas dan kehidupan sekolah kaya dan 
menyenangkan dengan memungkinkan siswa untuk 
saling percaya dan mendukung satu sama lain 

● Diskusi: 

Pada awalnya, guru bertanggung jawab tetapi kemudian, 

sedikit demi sedikit, menyerahkan tanggung jawab 

kepada anak-anak. 

Anak-anak mampu membuat keputusan kelompok 

dengan mendengarkan gagasan satu sama lain dan 

mengekspresikannya sendiri. 

● Tanggung jawab kelas (kakari): 

Mulai bergiliran dalam tugas yang ditetapkan (toban). 
Mendorong siswa secara bertahap untuk mencari cara 
agar kegiatan kakari lebih inovatif. Membuat kehidupan 
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SEKOLAH MENENGAH 

(Chugakko) 

kelas lebih menyenangkan dengan membantu satu sama 
lain dalam unit yang lebih kecil. 

● Kegiatan himpunan (shukai) : 

Pada awalnya, guru memimpin kegiatan himpunan agar 
lebih menyenangkan. Anak-anak memilih isi kegiatan dan 
membagi tugas serta persiapan yang lebih sederhana 
agar semua orang dapat bersenang-senang dengan 
teman sekelasnya. 

 
*Catatan: Untuk penjelasan seputar toban dan kakari, 
lihat Pengantar. 
 
Kelas menengah 
 

 
● Diskusi: 

Anak-anak membuat rencana di bawah pengawasan guru. 
Mereka menggilir peran yang berbeda. Melihat bahwa 
semakin banyak orang memiliki kesempatan untuk 
menjadi koordinator. 

Setelah mendengarkan dengan cermat berbagai cara 
berpikir temannya, mereka mengutarakan idenya sendiri, 
memperjelas alasannya. Bantu mereka belajar membuat 
keputusan kelompok dengan memberi dan menerima. 

● Tanggung jawab kelas (kakari): 

Mendorong siswa untuk membagi, menggabungkan 
berbagai tanggung jawab ke dalam jenis tanggung jawab 
kelas (kakari) yang memerlukan inisiatif murid. Dengan 
ide mereka sendiri, mereka berkooperasi untuk membuat 
kehidupan kelas yang jauh lebih nyaman. 

● Kegiatan himpunan (shukai): 

Melihat siswa merencanakan berbagai kegiatan yang 
bermakna, memanfaatkan pengalaman mereka dan 
kecerdikan mereka sendiri (soikufu). Pastikan bahwa 
sebanyak mungkin siswa dilibatkan dalam perencanaan, 
manajemen, dan persiapan sehingga mereka dapat 
bekerja sama satu sama lain dan membuat kegiatan 
himpunan jadi menyenangkan. 
 
Kelas atas 
 

 
● Diskusi: 

Siswa sendiri yang merencanakan, dengan arahan dari 
guru. Mendorong mereka untuk bergiliran dengan 
asumsi berbagai peran seperti koordinasi. Mendorong 
inisiatif anak (kufu) dalam mengumpulkan gagasan dan 
mengoordinasikan diskusi. Siswa memperluas minat 
mereka untuk memasukkan 

kegiatan sekolah, belajar bertukar pendapat yang 
membangun. Membantu mereka untuk membuat 

kehidupan kelas/sekolah yang lebih menyenangkan 
dengan memanfaatkan keputusan kelompok yang 
mencerminkan berbagai opini. 
● Tanggung jawab kelas: 

Memungkinkan siswa untuk memikul dan terus memikul 
tanggung jawab agar mereka dapat memaksimalkan 
kekuatan mereka. Memberi penekanan pada berbagai 
kegiatan yang mendorong jati diri siswa, kecerdikan yang 
sesuai untuk kelas atas. Lihatlah bagaimana siswa 
membuat kehidupan kelas/sekolah yang lebih bermakna 
dan lebih menyenangkan dengan rasa saling percaya. 

● Kegiatan himpunan: 

Jadikan kehidupan kelas lebih bermakna dengan 
pengalaman yang diperoleh dari OSIS dan klub. Buat 
kegiatan himpunan jadi lebih inovatif dengan adanya rasa 
saling percaya—membicarakan berbagai hal, memancing 
keluar poin bagus, mencerminkan (hansei) di kegiatan 
tersebut. 
 

(1) Tujuan Kegiatan Kelas 
Dengan kegiatan kelas, membuat hubungan pribadi yang 
diinginkan; berperan dalam cara perencanaan untuk 
meningkatkan kehidupan kelas dan sekolah; 
mengembangkan sikap yang aktif dan positif terhadap 
pemecahan masalah dan gaya hidup yang sehat. 

 
(2) Isi Kegiatan Kelas 
Dengan kelas sebagai unit dasarnya, rencanakan 
kegiatan yang berkontribusi untuk membuat kehidupan 
kelas/sekolah yang lebih memuaskan dan yang dapat 
menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi siswa. 

 
Kehidupan kelas/sekolah 

-a- Memecahkan masalah yang terkait dengan kehidupan 
kelas/sekolah 

-b- Mengatur kelompok kerja kelas, memutuskan peran 

-c- Meningkatkan berbagai kegiatan kelompok sekolah 

 
B Adaptasi, pendewasaan, kesehatan dan keselamatan 

-a- Menghadapi kekhawatiran remaja 

-b- Memahami dan menghormati perbedaan kepribadian 

-c- Memiliki rasa pentingnya menjadi anggota masyarakat 

-d- Membangun rasa saling pengertian dan kerja sama 
antara anak laki-laki dan perempuan 

-e- Mengembangkan hubungan pribadi yang baik 

-f- Memahami pentingnya kegiatan sukarela dan 
berpartisipasi 

-g- Mengembangkan kebiasaan sehari-hari yang sehat 

Buat kegiatan kelas yang menyenangkan 
dengan saling mengenal dan membantu satu 
sama lain 

Membuat kehidupan kelas yang menyenangkan 
dengan bekerja sama 
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dan aman untuk tubuh dan pikiran 

-h- Beradaptasi dengan perubahan karena kematangan 
seksual 

-I- Mengembangkan kebiasaan makan yang baik 
 

C Studi/pendidikan atas 
-a- Memahami nilai studi dan pekerjaan 

-b- Mengembangkan kebiasaan belajar yang positif; 
memanfaatkan perpustakaan sekolah 

-c- Berpikir secara cermat tentang pendidikan lanjutan 
yang tepat; memanfaatkan informasi 

-d- Mengembangkan pandangan yang diinginkan tentang 
pekerjaan dan karier 

-e- Berpikir tentang pilihan sekolah menengah atas; 
merencanakan masa depan 
 
(3) Apakah Saja Kegiatan Kelas Sekolah 
Menengah?  
Kegiatan dilakukan secara positif dan aktif oleh siswa, di 
bawah pengawasan guru yang tepat 

Panduan Petunjuk untuk Guru 
● Menghargai gagasan dan saran siswa. 

● Kapan pun jika memungkinkan, buatlah siswa 
merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut. 

● Mendorong keputusan kelompok dan individu yang 
efektif berdasarkan kepercayaan siswa dan guru serta 
saling menghormati anggota kelompok. Dengan demikian, 
kegiatan akan berjalan dengan lancar. 
 

Konten: Kehidupan Kelas dan Sekolah 
 
Topik yang akan dibahas: 

Masalah umum siswa (masalah kelas yang dapat 
diselesaikan dengan kerja sama semua orang), pendapat 
individu, membangunnya ke dalam keputusan kelompok 

 
Kemampuan untuk berkembang: 

Inisiatif diri (jishuteki), sikap berbasis tindakan(jissenteki) 
dalam meningkatkan kondisi kelompok 

 
Karakteristik kegiatan: 

Aktifitas spontan dan mandiri siswa 
 

 
“Mari kita pikirkan apa yang bisa dilakukan kelas 2-1 

dalam pertemuan atletik.”  

“Bagaimana kita bisa meningkatkan komite kelas?” 

-Tujuan Penilaian- 

Menilai kegiatan jangka pertama dan menetapkan tujuan 
realistis untuk jangka kedua Bekerja bersama untuk 
meningkatkan kegiatan dan membangun hubungan 
pribadi yang lebih baik 

Konten: Adaptasi, Pendewasaan 

Topik yang akan dibahas: 

Banyak masalah yang dibagikan siswa (masalah pribadi 
diselesaikan secara individual), masalah diakui oleh 
kelompok, tetapi diselesaikan secara individual 

 
Kemampuan untuk berkembang: 

Sikap aktif dan positif dalam meningkatkan gaya hidup 
Anda sendiri. Karakteristik kegiatan: petunjuk guru yang 
cermat dan terencana 

 
Contoh topik 

“Kenali dirimu sendiri; kenali teman-temanmu.” 

Kesadaran terhadap kepribadian Anda sendiri dan saling 
pengertian memengaruhi kegiatan di kelas. 

-Tujuan- 

Membangun saling pengertian dan saling menghormati di 
antara teman sekelas. Mencoba memikirkan cara 
menyampaikan poin yang bagus satu sama lain. 

Konten: Khusus Untuk Sekolah Menengah 
(pendidikan lanjutan) 

Topik yang akan dibahas: 

Masalah yang dihadapi banyak siswa tetapi diselesaikan 
secara individual 
 

*Terutama di sekolah menengah, penting bagi guru 
untuk membimbing siswa dalam memperdalam 
kesadaran mereka tentang kemanusiaan dan 
mengembangkan kemampuan mereka untuk 
melakukan yang terbaik sebagai anggota 
masyarakat. 

Contoh topik diskusi 

*Siswa diharapkan untuk memperbaiki proses 
diskusi dengan memanfaatkan pengalaman mereka 
di sekolah dasar secara sepenuhnya (memilih topik, 
metode diskusi, bergiliran). Mereka juga diharapkan 
untuk menyelesaikan perbedaan pendapat untuk 
mencapai keputusan kelompok. 
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Kemampuan untuk berkembang: 

Sikap aktif dan positif dalam memilih gaya hidup dan 
karier masa depan Anda. 

 
Karakteristik kegiatan: 

Petunjuk guru yang terencana dan hati-hati *Penting bagi 
guru untuk membimbing siswa dalam menjalani 
kehidupan akademik yang memuaskan dan memilih masa 
depan sekolah, gaya hidup, dan karier mereka. 
 

Contoh topik 

“Ayo kunjungi sekolah menengah atas” 

kegiatan kelas untuk meningkatkan dorongan untuk 
mengunjungi sekolah menengah atas 

 
-Tujuan- 

Mengembangkan sikap praktis terhadap cara berkunjung 
ke sekolah yang sesuai. 

Melihat diri Anda dari sisi lain, meningkatkan dorongan 
untuk berupaya memilih kurikulum yang lebih baik. 
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Memaksimalkan TOKKATSU di Kelas 
 

Mari kita lihat menjalankan kelas dari 
perspektifhubungan dan motivasi pribadi yang baik. 
Setiap kelas terdiri dari sekelompok murid/siswa dengan 
berbagai kepribadian dan kemampuan. Penting bagi guru 
untuk “mendekatkan diri” dengan siswa/murid, mencoba 
membayangkan pikiran dan perasaan mereka, dan 
memperdalam pemahaman mereka. Upaya untuk 
hubungan ini harus menjadi pusat dari rencana 
pengajarannya. 

 
1 Nada Bahasa dan Saling Menghormati 

Jika gurunya hangat dan ramah, anak-anak akan 
merasa nyaman. Penting untuk selalu menunjukkan 
simpati dan pengertian terhadap siswa/murid.  Selain itu, 
mari kita berhati-hati agar nada bahasa yang digunakan 
oleh guru dan siswa menunjukkan rasa saling 
menghormati, tidak menghina atau menyakiti pihak lain. 
Bantulah setiap anak merasakan bahwa bantuannya 
diperlukan dalam berbagai kegiatan. Kemudian, ia akan 
menyadari bahwa dirinya adalah bagian penting dari kelas. 
Hal ini akan meningkatkan rasa keterikatan dan hubungan 
pribadi berdasarkan rasa hormat terhadap 

perbedaan satu sama lain. 
 

Petunjuk #1: Guru juga adalah anggota kelas! 
Mengapa tidak menikmati kegiatan kelas bersama 
anak-anak saja? Antusiasme guru memotivasi 
anak-anak. 

 
2 Mengembangkan Motivasi pada Anak 

Hanya dengan melihat gurunya tersenyum, anak-
anak akan menjadi bersemangat. Kuncinya adalah 
kembali ke masa kecil Anda, ingatlah 
 

Petunjuk #2: Mari kita bersikap positif ketika anak-
anak bertindak secara spontan 

 
perasaan Anda. “Itu ide yang bagus! Ayo bu guru/pak 
guru temani melakukannya.” Jika guru ikut bergabung, 
anak-anak akan lebih menikmati kegiatan ini. 
 

Jangan pernah membentak anak atas kesalahan 
mereka. Guru dapat menunjukkan cara belajar dari 
kesalahan. 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk #3: Berikan komentar yang mencerahkan 
sebelum anak-anak mulai merencanakan suatu 
kegiatan. Begitu mereka mulai membicarakannya, 
guru cukup mendengarkan. 

 
Ada beberapa pengecualian. Misalnya, ingatkan 

anak-anak bahwa ketika Anda  memiliki pendapat, angkat 
tangan dan tunggu ketua memanggil Anda. Guru juga 
harus mengikuti aturan! 
 

Petunjuk #4: Mari beri anak-anak banyak 
kesempatan untuk mengalami kegiatan yang 
menyenangkan bersama. 

 

Alih-alih menjelaskan ‘kerja sama’, lebih baik biarkan 
mereka melakukannya. Seiring dengan semakin 
banyaknya kegiatan yang membuat anak-anak merasa 
berhasil dan puas, maka suasana kelas akan ikut berubah. 
Ketika seorang anak berpikir, “Hal itu rasanya sungguh 
menyenangkan!”. 
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Apa Itu Kegiatan Kelas (gakkyu-katsudo)? 
 
 

Gakkyu-katsudo (kegiatan kelas), yang dijadwalkan selama satu jam seminggu, merupakan inti dari tokkatsu. 
Periode ini adalah jam yang sangat penting dalam membuat kehidupan kelas dan sekolah berjalan dengan 
lancar. Kegiatan kelas dibagi menjadi dua kategori. 

 

(1) Membangun secara kooperatif (gakkyu zukuri) Kehidupan Kelas dan Sekolah (sumber: 
Kurikulum Inti baru) 

 
Kegiatan ini bersumber pada gagasan dan harapan anak-anak sendiri untuk mewujudkan kehidupan kelas yang lebih baik 

dan lebih bermakna. 

Ada tiga jenisnya: 

 
 
 
 

Kegiatan Diskusi 
 

Kegiatan Kelas 
 

Kegiatan Kelompok 
 

 
 
 
 

Penting bagi guru untuk memastikan bahwa ketiganya dilaksanakan secara spontan dan mandiri dan efektif 
oleh siswa di bawah bimbingan guru yang tepat. Kegiatan Diskusi (1) di atas adalah yang disebut sebagai 
himpunan kelas (gakkyukai). 

 
 
(2) Membiasakan dengan Kehidupan Sekolah dan Belajar: Keamanan dan kesehatan 

Penting untuk memiliki rencana pengajaran yang menyeluruh (konten, jadwal) untuk setiap kelas sehingga setiap guru 

kelas dapat membuat rencana mereka secara terperinci. 

 
Kontennya adalah: 

• Membangun sikap terhadap kehidupan dengan harapan tinggi dan tujuan yang pasti 

• Mengembangkan kebiasaan harian yang baik 

• Mengembangkan hubungan pribadi yang diinginkan 

• Memahami makna bergiliran tentang bersih-bersih dan tugas kelas lainnya (kegiatan toban ), dll. 

• Menggunakan perpustakaan sekolah 

• Mengembangkan sikap yang baik terhadap tubuh dan pikiran yang sehat 

• Makan siang di sekolah, mengembangkan kebiasaan makan yang baik 
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Guru dapat menjadi pengurus diskusi, tetapi menghargai proses diskusi 
antaranak juga tak kalah pentingnya. Penting bagi siswa untuk bisa 
merasakan kegembiraan saat menyelesaikan masalahnya sendiri. 

 
 

Perlu diingat bahwa kegiatan kelas (1) dan (2) tidak terpisah, justru saling berhubungan. 

Jadilah fleksibel dalam metode pengajaran Anda. 
 
 
 
(3) Kegiatan Diskusi itu Seru! (Kota Machida, buku pegangan kegiatan kelas 2009) 

 
Bagi Anda yang sedang mencoba memulai kegiatan diskusi 

Meski Anda sudah memutuskan, “Sekarang saya akan memulai kegiatan diskusi!” ada kalanya Anda masih bingung harus 

mulai dari mana... Dalam hal ini, Anda tak perlu melakukan semuanya sekaligus, tetapi cukup mulailah dengan langkah 

awal. Di sini kami akan menjelaskan “Permulaan Kegiatan Kelas.” 

 
Ayo mulai! 

 
Waktu Memulai TOKATSU 

Ketika ada sesuatu yang dapat didiskusikan di kelas, itulah saatnya untuk memulai kegiatan diskusi kelas! Jika saat ini 

adalah momen awal Anda mengajar di kelas (di awal tahun ajaran), mendiskusikan “tujuan kelas” atau “nama untuk 

komite kelas” akan jadi hal yang seru. Jika saat ini adalah akhir semester, tema “pesta seru-seruan” (otanoshimi kai) bisa 

jadi opsi Anda. “Pameran/presentasi untuk festival sekolah dasar Anda” juga tema yang tak kalah seru. 

 
LANGKAH 1. Mari buat bagan giliran (toban) untuk 
koordinatornya 
 

Bagilah ruang kelas menjadi sekitar 5 orang kelompok, dan 

siapkan bagan yang dapat ditempel di ruang kelas. Tujuan 

pertama adalah menggilir peran koordinasi rapat kelas 

sehingga semua kelompok bisa merasakannya. 

 
LANGKAH 2 Mari kita umumkan topik diskusi 
 

Cobalah membuat rencana dan mengumumkan bahwa, 

“Pertama, kita akan berbicara tentang ini-itu pada tanggal 

tertentu, dan kelompok A akan menjadi koordinatornya!” 
 
 
 
 
 

ANAK 
“Apakah saya juga 

akan ikut 
berkoordinasi?” 

GURU 
“Semua orang 

mengoordinasi rapat 
kelas secara 
bergiliran.” 

ANAK 
“Saya di kelompok A, 
jadi giliran saya akan 

segera tiba.” 
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LANGKAH 3 Mari kita siapkan rangkaian barang dasar untuk rapat kelas 
 
Alat yang Anda Butuhkan untuk TOKKATSU 

Yang Anda butuhkan sebagai permulaan adalah: 

1. Kartu “komunikasi” (hanashiai) , kartu yang berfungsi sebagai panduan bagi anak-anak sehingga mereka tahu kegiatan 

untuk dikerjakan selanjutnya. 

2. Buku catatan kelas. 

Buku ini dapat berupa catatan biasa. Tapi, buku itu dapat diletakkan di suatu tempat di kelas sehingga bisa dilihat semua 

orang. 
 
LANGKAH 4 Mari kita bahas berbagai hal dengan kelompok koordinator 
 
Gunakan kartu diskusi (kartu hanashiai ) untuk berdiskusi dengan anak-anak. Diskusikan dan catat: 

# Topik diskusi 

# Siswa yang mengusulkan topik diskusi 

#Alasan usulan tersebut 

# Mengalokasikan peran 

# Mengidentifikasi pilar 

Setelah selesai, salin catatan ini untuk seluruh kelas, dan Anda siap melangkah! Aturlah sedemikian rupa agar anak-anak 

dapat memikirkan topik diskusinya sebelum diskusi kelas dimulai. 

 
LANGKAH 5 Mari kita mulai, rapat kelas, buka buku pegangan! 
Cobalah menampilkan koordinator kelompok di depan papan tulis, dan aturlah meja anak-anak dalam bentuk huruf U agar 

mempermudah mereka berbicara satu sama lain. Sekarang, mari kita mulai rapat kelas. 

 
pencatat, koordinator, sub-koordinator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pencatat, koordinator, sub-koordinator 
 

POIN YANG HARUS DIPERTIMBANGKAN 
Cobalah untuk membuat suasana yang ceria dan aktif. 

Kata-kata seperti “diam,” “itu salah,” “katakan yang benar,” adalah ucapan yang 
mengintimidasi anak-anak dan mengubah wajah mereka semakin suram. 

 

Papan tulis Papan tulis 
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☆ Berikan nasihat yang membangun bagi koordinator di hadapan semua siswa. 

Ketua yang belum berpengalaman akan merasa gugup. Oleh karena itu, berikan mereka banyak nasihat agar semuanya 

berjalan lancar. Jangan mengesampingkan pemimpin, tetapi berbicaralah dengan mereka di depan semua orang. 

Kemudian seluruh kelompok akan belajar cara menjalankan rapat. Lagi pula, akan tiba giliran mereka sebagai koordinator 

kelas. Dengan begitu seluruh kelas akan mendapat manfaatnya. 
 
☆ Akhiri nasihat Anda dengan pujian 

Berikan kritik sekali, pujian lima kali - itulah keseimbangan yang tepat. 
 

Langkah 6 Melanjutkan Rapat 

Apakah Anda berhasil melewati rapat kelas pertama?  Bagian tersulit adalah memulainya.  Mari kita coba membuat setiap 

rapat jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Jika Anda menyusun daftar topik diskusi, Anda tidak perlu khawatir untuk 

sementara waktu. 

 
Memimpin Diskusi 
 

MENDAPATKAN IDE 
 
Kumpulkan ide dari “Kotak Ide” dan “Pojok Ide”. Anda dapat meminta kelompok kecil yang bertanggung jawab atau komite 

kelas untuk melakukan ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMILAH TOPIK 
 
Pada awalnya, mintalah semua orang membantu dengan pemilahan. Selanjutnya, serahkan tanggung jawab kepada 

komite perencanaan (salah satu anggota dari kakari) 

 
 
 
 
 

MEMUTUSKAN TOPIK 
 
Rapat kelas ditujukan untuk semua orang, jadi setiap anggota kelas harus membantu memilih topik. 
 
 
 

Bagaimana tentang: 

1. Sesuatu yang ingin Anda lakukan bersama 

2. Sesuatu yang ingin Anda lakukan untuk seorang teman 

3. Suatu saran yang diharapkan oleh komite kelas 

4. Sesuatu yang ingin Anda pertimbangkan bersama 

5. Masalah diserahkan dari OSIS 
 

Tidak semua topik cocok untuk diskusi.  

Topik yang serupa dapat digabungkan. 

 

Dengarkan pendapat semua siswa.  

Mari kita manfaatkan rapat pagi dan setelah sekolah. 
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DISKUSI (rapat kelas) 

(Jika Jumat adalah hari untuk kegiatan kelas...) 

 

Yang terbaik adalah merencanakannya jauh-jauh hari dengan baik. 

Misalnya, jika hari Jumat adalah hari untuk kegiatan kelas... 
 

 
 
 

Sen 

pagi 
#tentukan usulan topik  

(komite perencanaan) 

setelah sekolah 
#persempit usulan topik  

(komite perencanaan) 

Sel rapat pagi (asa no kai) #tentukan topik (semua siswa) 

Rab istirahat makan siang 
#rencanakan diskusi  

(komite perencanaan) 

Kam rapat pagi 
#informasikan jadwal untuk diskusi 

(komite perencanaan) 

Jum periode ketiga #rapat/diskusi kelas (semua orang) 

 
 
 
 
 
 
 

 

ANAK 
“Akan bermanfaat kalau 
mengadakan diskusi kelas agar 
semua anak tahu jadwalnya…” 

ANAK 
“Komite perencanaan adalah 
tugas yang penting, kan?” 

GURU 
“Ayo kita siapkan dengan baik dengan 
waktu yang ada saat jam pagi, istirahat, 
rapat pagi dan sore hari, selama persiapan 
makan siang, dan setelah sekolah!” 
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Mari kita kumpulkan ide untuk kegiatan 

Ketentuan topik  

Kelas bawah 

Guru bertugas memutuskan, tetapi harus mereka harus tetap mendorong anak-anak mengutarakan idenya sendiri. 
 

Kelas menengah 

Apakah hal ini bisa dilakukan semua anak secara bersama-sama? Apakah hal ini dapat dinikmati semua anak? Apakah 

hal ini adalah masalah biasa? 
 

Kelas atas 

Bisakah siswa menangani kegiatan yang telah mereka pilih? Apakah hal ini bisa dikaitkan dengan semua orang? Apakah 

hal ini dapat membuat kehidupan kelas lebih menyenangkan? Apakah hal ini dapat diputuskan semua anak jika mereka 

mau bekerja sama? 
 

 
Masalah yang tidak bisa diserahkan kepada siswa 

 
1. Keamanan dan kebersihan 

“Sepertinya seru kalau terjun dari galeri gimnasium.”   “Sepertinya seru kalau membuat gurita goreng 

sungguhan di festival sekolah.” 

 
2. Menyalahkan sesuatu; hukuman 

“Itu kesalahan A yang membuat kita semua telat saat rapat pagi.” 

“Kalau B memukul teman lagi, kita akan membuatnya duduk di pojok kelas selama jam istirahat.” 
 

3. Mengumpulkan uang 

“Kami ingin mengumpulkan ¥50 dari semua anak untuk membeli jus untuk bersulang.” 

“Menurutku kita harus mengumpulkan ¥100 dari setiap anak untuk membeli karangan bunga buat C.” 
 

4. Mengubah jadwal kelas 

“Jika kita merencanakannya selama jam gimnasium, kita bisa menggunakan lapangan atletik dengan bebas.” 

“Jika kita menggunakan jam Studi Terpadu, kita bisa melakukan kegiatan selama jam pelajaran 5 dan 6.” 

 

5. Menggunakan fasilitas sekolah 

“Jika kita menggunakan ruang seni dan ruang pertemuan sebagai titik kumpul, kita bisa mengadakan rapat 

umum yang seru.” 

“Menurutku kita harus bikin rumah berhantu dengan menggelapkan ruang musik dan lab sains.” 
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Kartu usulan topik 
bulan hari 

Diusulkan oleh (nama): 

Hal yang mungkin kita diskusikan tentang: 

Alasannya: 

 
 
Kepada (      ) 
Terima kasih telah mengajukan sebuah topik. 
Kami akan melakukan hal berikut: 
1. Mendiskusikan topik tersebut selama diskusi 
kelas. 
2. Harap bicarakan topik itu saat rapat pagi atau 
sore hari. 
3. Kami bertanya kepada (      ) kakari. 
4. Kami bertanya kepada guru. 
5. Lainnya 

 
bulan hari kelompok koordinasi 

 

Kartu usulan topik 
bulan hari 

Diusulkan oleh (nama): 

Hal yang mungkin kita diskusikan tentang: 

Alasannya: 

 
 
Kepada (      ) 
Terima kasih telah mengajukan sebuah topik. 
Kami akan melakukan hal berikut: 
1. Mendiskusikan topik tersebut selama diskusi 
kelas. 
2. Harap bicarakan topik itu saat rapat pagi atau 
sore hari. 
3. Kami bertanya kepada (      ) kakari. 
4. Kami bertanya kepada guru. 
5. Lainnya 

 
bulan hari kelompok koordinasi 

 
 

 
 
 
 

(4) Mari Persempit Usulan Diskusi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Karena susah untuk menemukan buku di perpustakaan, 

Saya berharap buku-buku itu dipajang secara lebih baik. 

Saya ingin membuat lagu kelas yang dapat dinyanyikan 

semua orang bersama-sama 

Ada anak yang sepak bola saat jam istirahat dan itu 

berbahaya, jadi harus dihentikan. 

Saya akan bertanya 

kepada komite 

perpustakaan. 

Ini ide bagus. Ayo kita diskusikan 

sekalian di diskusi kelas 

berikutnya. 

Kita dapat mengusulkan ke 

komite perwakilan. 
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(5) Dari Memutuskan Topik Diskusi hingga Membahasnya 
 
 

1. Mari kita perkenalkan topik diskusi kepada semua anak. 
 
 
. 

Pojok Kegiatan Kelas 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

guru 
 
 
 

2. Ayo kita bagi peran dalam kelompok yang akan memimpin diskusi 
 

Ayo kita buat bendera kelas. 

Ayo kita buat festival mini. 

Mari kita pikirkan rencana untuk tahun ini Menurut saya, tiga topik ini akan 

menjadi topik diskusi kita. Semua 

orang dapat memutuskan topik 

mana yang akan dibahasi di rapat 

kelas besok. 

Anak-anak, kita akan memutuskan topik 

diskusi pada rapat sore besok. Silakan 

dipikirkan. Siapa pun yang ingin 

mengusulkan topik, silakan berikan alasan 

untuk usulan tersebut 

Saya ingin memimpinnya 

karena saya belum pernah 

 

Lalu, saya akan menjadi wakil 

ketuanya. 

Saya akan menjadi pencatat 

dan menulis di papan tulis. 
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(6) Memberi nasihat 
★ Selama sesi diskusi 
Ketika diskusi macet... 

“Apa pembahasanmu tidak terlalu melebar?” 
“Sebaiknya pikirkan dulu apa yang ingin kamu putuskan.”  
“Sepertinya diskusi ini didominasi satu orang, ya?” 
“Diskusi ini sepertinya berubah ke serangan 
pribadi/terlalu emosional, ya?” 
“Bagaimana kalau mencoba cara berpikir seperti ini?” 
“Mengapa tidak membahas sesuatu dengan temanmu?” 

 
Mendorong partisipasi aktif 

“Kamu adalah anggota kelas. Bagaimana kalau ikut 
serta dalam diskusi?” 
“Ayo, cobalah dengarkan baik-baik pendapat teman-
teman sekelasmu.” 

 
Memuji anak-anak (Pikirkan waktu terbaik. 
Sekarang? Nanti saat selesai?) 

“Itu ide yang bagus!”  
“Kamu membuat kemajuan!” 
“Tepat sasaran!” 
(Untuk anak yang pendiam: “Bagus! Kamu telah 
menyuarakan pendapatmu. Lanjutkan!”) 

 
Hentikan! 

“Saya yang akan memutuskan apa pun terkait keuangan!”  
“Kita tidak bisa melakukannya. Hal itu terlalu berbahaya.” 
“Kalian harus minta izin ke saya dulu sebelum membuat 
perubahan jadwal.” 
“Saya tidak bisa mengizinkan kalian menghukum teman 
sekelas kalian.” 

 
★ Setelah Diskusi (hal yang dapat Anda 
katakan) 
 
Ketika sesuatu telah diputuskan…. 

“Kalian sudah memutuskan untuk... Kedengarannya seru!” 
 
Setelah komentar yang membangun... 

“Oh, itu ide bagus yang belum pernah diutarakan 
sebelumnya.” 

 
Setelah pendapat yang menunjukkan kepedulian 
terhadap teman sekelasnya 

“Pendapatmu menunjukkan bahwa kamu memikirkan 
semua orang.” 

 
Untuk koordinator... 

“Sang pemimpin telah melakukan pekerjaannya dengan 

baik. Notulen rapat sungguh telah bekerja keras. 
Untuk seseorang yang membuat diskusi berjalan... 

“Kamu telah membantu pemimpin dengan 
menggerakkan diskusi.” 

 
Untuk seseorang yang mengubah pendapatnya... 

“Saya tahu kalau kamu mendengarkan dengan cermat 
apa yang disampaikan temanmu.” 

 
Untuk seseorang yang jarang bicara 

“Ayo Si A dan Si B, berikan pendapat kalian untuk 
pertama kalinya!” 

 
Komentar dan Poin Penting setelah diskusi 
 
Selama diskusi, mari kita coba melihat anak-anak dari 
sudut pandang berikut. 
 
1. Apakah ia membuat komentar persuasif untuk 
mendapatkan pendukung sebanyak mungkin? 
Sebagai contoh: 
• Menggunakan gerakan untuk penekanan 
• Mengakui komentar yang bermanfaat, tetapi pada 

saat yang sama menunjukkan masalahnya 
• Mengekspresikan dirinya sesuai dengan tujuan kelas 

dan kelompok 
• Berbicara dengan tulus dan jujur 

 

 

 

 
 
2. Dukungan untuk anak yang akhirnya cukup 
berani untuk berbicara 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ingat! Anak yang gugup dan kurang percaya diri 
membutuhkan dorongan Anda 

Komentar guru pada akhirnya berdampak besar 
terhadap diskusi di masa depan. Mereka 
berperan sangat penting dalam membuat diskusi 
yang lebih hidup dan memberi anak-anak 
perasaan kepuasan dan pencapaian. 

Pujilah siapa pun yang melakukan hal di atas. Beri 
dia kepercayaan diri 

Angkat dia sebagai panutan 
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Mari Membuat Rencana Setahun 
 

Tujuan gakkyu-katsudo (kegiatan kelas) 
Membangun hubungan pribadi yang diinginkan. 

Berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan kelas dan sekolah yang lebih baik. 

Mengembangkan sikap yang aktif dan positif untuk menyelesaikan berbagai masalah dan menjalani 

kehidupan sehari-hari yang sehat. 
 

Membuat isi kegiatan dan rencana pengajaran 
-1- Mengembangkan kehidupan kelas dan sekolah 
• Tentu saja Anda ingin meningkatkan kehidupan kelas dan sekolah melalui kegiatan yang dirancang 

sendiri oleh siswa, tetapi guru harus memutuskan kerangka dasar - dengan topik dan jadwal yang baik. 

• Kegiatan yang sebenarnya harus diserahkan kepada komite perencanaan siswa (kelompok koordinasi). 

Mereka akan membuat dan melaksanakan rencana yang konkret, namun luwes dan fleksibel. 

-2- Menyesuaikan dengan rutinitas dan studi sehari-hari: kesehatan dan keselamatan 
• Anak-anak memiliki masalah yang sama, tetapi masalah tersebut harus diselesaikan dengan 

mempertimbangkan masing-masing individu. Dengan mengingat hal ini, setiap guru kelas harus 

menyesuaikan metode pengajarannya dengan cermat dan penuh kepekaan. 

• Umumkan rencana pembelajaran (mata pelajaran dan jadwal) untuk seluruh tingkat dan kelas. 

Buatlah anak-anak terbiasa memperhatikan masalah di sekitarnya dan menganggapnya sebagai masalah 

bersama.  Dalam diskusi (rapat kelas), rencanakan instruksi Anda agar sesuai dengan kebijakan sekolah 

Tentu saja, instruksi Anda untuk setiap kelas dapat berbeda-beda. Anda juga harus mempertimbangkan 

kelas Anda sendiri (masalah sehari-hari dan tingkat sikap positif anak-anak) serta pedoman sekolah. 
 

-3- Kegiatan kelas Kelas 1: 34 jam per tahun Kelas 2-6: 35 jam per tahun 
 1 2 3 4 5 6 

kegiatan 1 15 20 21 21 22 23 

kegiatan 2. 19 15 14 14 13 12 
 

-4- Membekali petunjuk untuk tingkat kelas, tetapi juga mempertimbangkan: 
• kondisi di kelas 

• topik yang sesuai dengan tingkat kesadaran kelompok 

• topik yang sesuai dengan tingkat kematangan 
 

Periode 1: Membangun hubungan kelas (hubungan pribadi, kerja sama) 

Periode 2: Mengembangkan rasa keterikatan pada setiap orang (peran, kesadaran kelompok)  

Periode 3: Meningkatkan perasaan saling menghormati (rasa hormat, kepercayaan diri) 
  

 
Pastikan untuk selalu mengingat hal-hal berikut. 

Sangat penting untuk membuat rencana yang realistis, berdasarkan pada kemampuan anak-anak. 

Ketika Anda menyelesaikannya, bayangkan kondisi anak-anak setahun dari sekarang. 

Anda ingin mereka mempelajari keterampilan apa? 
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TOKUBETSU KATSUDO—RENCANA KESELURUHAN 
 

Siswa Ideal 
Belajar sendiri 

Memikirkan kepentingan mereka bersama 
Memiliki tujuan yang tinggi dan jelas 

Tujuan Pendidikan Sekolah 
Siswa yang berpikir sebelum bertindak 

Siswa yang termotivasi 
Siswa yang bahagia dan energik 

Konstitusi Jepang 
UU Pendidikan Sekolah 
UU Pendidikan Dasar 
Pedoman Pendidikan 

Tujuan Pendidikan Kota Tokyo dan Machida 

Kelas 
Mengembangkan kemauan siswa untuk mencari 
masalah guna dipelajari dan mencoba 
menyelesaikannya sendiri. 

Moral 
Membangun penilaian yang kuat, bertindak 
secara mandiri untuk berupaya mewujudkan 
kehidupan yang lebih baik. 
Mengembangkan sikap untuk berupaya menjalin 
hubungan pribadi yang kuat dalam kelompok dan 
masyarakat. 

Studi Terpadu 
Meminta siswa untuk menemukan tema mereka 
sendiri. Mengembangkan kemampuan untuk 
menjalani hidup yang bermakna dengan berpikir, 
membuat keputusan, memecahkan masalah 
sendiri. 
Menumbuhkan sikap aktif dan kreatif terhadap 
cara hidupnya dan mengembangkan anak secara 
utuh melalui berbagai pengalaman. 

Bahasa Asing 
Mengembangkan kemampuan untuk 
berkomunikasi dengan orang-orang dari budaya 
lain 

Situasi di Komunitas 
 Minat yang tinggi terhadap pendidikan; 

masyarakat sangat kooperatif. Acara olahraga, 
dll yang direncanakan dan dilaksanakan oleh 
orang tua dan warga sekolah lainnya sangat 
populer. 

Komunikasi dengan Masyarakat 
 Sekolah terus terhubung erat dengan orang tua 

dan masyarakat dalam transparansi kebijakan 
tentang sekolah, nilai, dan kelas, berusaha 
untuk mendapatkan pengertian dan kerja sama 
warga sekolah. Kita berupaya untuk 
mendapatkan opini komunitas sebanyak 
mungkin dan memanfaatkannya. Kita juga 
melibatkan orang tua dan penduduk yang 
bertindak sebagai instruktur sukarela. 

Tujuan Tokubetsu Katsudo 
 Melalui kegiatan kelompok yang efektif, bertujuan untuk 

pengembangan secara menyeluruh dan melibatkan lebih 
banyak anak. Mengembangkan kesadaran untuk menjadi 
bagian dari kelompok sekaligus membangun sikap yang 
aktif dan positif terhadap kerja sama untuk menjadikan 
kehidupan sehari-hari yang lebih baik. 

Tujuan Tokkatsu di Sekolah Ini: 
 Mengembangkan kepedulian pribadi pada setiap siswa 

tentang berbagai masalah melalui berbagai kegiatan kelas. 
Mendorong sikap positif dalam upayanya mewujudkan 
kehidupan sekolah yang lebih baik. 

 Meningkatkan kesadaran terhadap keanggotaan kelompok 
melalui kegiatan OSIS. Membangun sikap yang bebas 
untuk bergabung dan ikut serta hingga akhir. 

 Mengembangkan kepribadian yang lebih kuat, positif, dan 
mandiri melalui berbagai kegiatan klub. 

 Merasakan kehidupan sekolah yang memuaskan dan 
bertujuan tinggi melalui berbagai kegiatan sekolah. 

 Bertujuan untuk mewujudkan antusiasme bergaul dengan 
kelas tingkat lain melalui berbagai kegiatan kelas 
gabungan. 

Kemampuan untuk Dikembangkan melalui Tokkatsu 
Kelas bawah Kelas menengah Kelas atas 

Mengembangkan kemampuan anak-anak untuk 
berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dan 
membuat kehidupan sekolah yang lebih menyenangkan. 

Mengembangkan kemampuan anak-anak untuk bekerja sama 
satu sama lain guna membuat kehidupan kelas yang lebih 
menyenangkan. 

Mengembangkan kemampuan anak untuk berperan 
dalam berbagai kegiatan untuk mewujudkan kehidupan 
sekolah yang lebih baik. 

 

 Kegiatan Kelas OSIS Kegiatan Klub Acara Sekolah 

Tujuan U
tam

a 
 Mengembangkan sikap aktif dan 

positif terhadap kehidupan sekolah. 
 Mendorong perhatian yang serius 

dan pribadi tentang berbagai 
masalah. 

 Mendiskusikan segala sesuatu 
secara bebas dan terbuka. 
Mengembangkan sikap aktif dan 
positif untuk menjadikan kehidupan 
dan kegiatan sekolah yang bermakna 
dan menyenangkan. 

 Mengembangkan kemampuan bagi 
anak-anak dengan minat yang sama 
untuk bertindak secara bebas dan 
spontan. Mengembangkan 
kemampuan anak untuk menemukan 
minat mereka sendiri dan bekerja 
sama dengan anggota klub lainnya. 

 Bertujuan membawa perubahan dan 
ketertiban dalam kehidupan sekolah, 
memperkuat rasa saling memiliki 
dalam kelompok, mengembangkan 
tubuh dan pikiran yang sehat. Dan 
yang tak kalah penting adalah 
membiarkan mereka merasakan 
langsung tentang kehidupan sekolah 
yang memuaskan dan bermakna. 

K
egiatan 

 Kegiatan diskusi 
 Komite kelas 
 Rapat pagi/rapat akhir hari 
 sekolah 
 Kegiatan kelompok yang panjang 

Festival sekolah 
Pesta perpisahan untuk siswa 
kelas 6 

 Rapat perwakilan kelas 
 Komite: perencanaan, seni, olahraga, 

kecantikan, perawatan hewan, 
makan siang di sekolah, 
pengumuman, kesehatan, musik, 
sains 

 Kegiatan panjang: festival sekolah, 
pesta perpisahan untuk siswa kelas 6 

bulu tangkis, bola basket ‘pot’, 
menghindar, pijakan tendangan, trek dan 
lapangan, tenis meja, bola voli ringan, 
sepak bola, ilustrasi, memasak, 
eksperimen ilmiah, komputer, drum 
Jepang 
 Setiap klub menggelar rapat 

sebanyak 15-20 kali selama tahun 
sekolah. 

 Acara formal 
 Acara akademik 
 Acara terkait kesehatan, keselamatan 
 Karyawisata, perjalanan menginap 

K
eunggulan K

husus Sekolah Ini 

 Mendorong kemandirian dengan 
mengajak anak-anak berpartisipasi 
secara aktif dalam merencanakan 
dan mengoordinasikan acara. 

 Mengajari anak-anak untuk menjadi 
pendengar dan pembicara yang baik 
— mendengarkan baik-baik teman 
sekelas mereka dan mengungkapkan 
pendapat mereka sendiri dengan 
jelas. 

 Memberi anak-anak kesempatan 
untuk berpartisipasi dalam komite 
kelas yang kreatif dan 
menyenangkan. 

 Meminta anak-anak di kelas lain 
bermain dengan siswa kelas 1. 

 Mengajak kelompok kelas gabungan 
untuk berkeliling ke stan yang 
berbeda di festival. 

 Untuk mendorong kehidupan sekolah 
yang tertib, mintalah OSIS membuat 
tata-tertib seperti: “Harap tenang di 
aula. Lakukan tindakan yang benar.” 
Anak-anak akan belajar pentingnya 
mematuhi tata-tertib. 

 Mengajak anak-anak untuk 
memikirkan kaum miskin di dunia. 
Bekerja sama dengan UNICEF. 

 Jika anak-anak menunjukkan 
minatnya untuk mendirikan klub baru, 
guru harus membantu untuk 
mewujudkannya. 

 Tekankan interaksi antar kelas 
dengan siswa kelas 6 sebagai 
pemimpinnya. 

 Perkuat kemandirian anak-anak. 
 Cobalah untuk memanfaatkan ruang 

terbuka di komunitas. 
 Undang sukarelawan untuk datang 

dan membantu meningkatkan 
keterampilan anak-anak di Klub Drum 
Jepang. 

 Nikmati tamasya bersama kelas 1 
dan 2 

 Mintalah anak-anak untuk 
berpartisipasi dalam merencanakan 
dan mengoordinasi acara sekolah 
(Hari Olahraga, presentasi akademik, 
dll.) 

 Mintalah anak-anak memberi tahu 
tentang tujuan dan prestasi mereka di 
Upacara Pembukaan dan Upacara 
Penutupan 
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Bulan 
#durasi 

jam 
Topik 

Tujuan 

Hal yang Anda inginkan untuk dipelajari dan didapatkan siswa 

Apr 5 

Mari kita saling bertegur sapa 
dengan riang Peran ucapan “Selamat pagi” mampu mencerahkan hari. 

Mari kita mengenal tata-tertib 
sekolah 

Harapan tinggi kehidupan sekolah. 

Pemahaman tentang tata-tertib rutin dan dasar sehari-hari. 

Mari belajar keterampilan belajar 
Minat yang kuat untuk mempelajari hal-hal baru. 

Pemahaman keterampilan belajar dasar. 

Latihan darurat? 

Apa itu? 

Pelajari cara meninggalkan gedung dengan aman, tanpa kecelakaan 
atau cedera. 

Nikmati makan siang di sekolah Nikmati makan siang bersama. Belajar tentang bergiliran, cara 
membawa peralatan. 

Mei. 3 

Cari poin bagus teman 
sekelasmu  
(mencegah olok-olok) 

Kesadaran terhadap poin bagus satu sama lain akan menghasilkan 
suasana kelas yang ramah. 

Mari kita putuskan ke komite kelas Pikirkan tentang hal yang dapat Anda lakukan untuk mewujudkan 
kehidupan kelas yang lebih baik. Putuskan peran. Praktikkan. 

Mari kita ikuti tata-tertib 
perpustakaan Pelajari cara menggunakan perpustakaan. 

Jun. 3 

Mari kita mengunyah makanan kita 
dengan baik 

Mengunyah makanan dengan baik tidak hanya membantu pencernaan 
tetapi juga merangsang otak. 

Mari kita nikmati festival sekolah Nikmati kehidupan sekolah dengan berinteraksi dengan siswa kelas lain. 

Tidur lebih awal, bangun pagi, 
sarapan 

Apakah kebiasaan harian kalian perlu ditingkatkan? 

Tidur yang nyenyak dan sarapan setiap pagi adalah hal penting. 

Jul. 3 

Kebersihan; pakaian yang layak 
Pikirkan cara kalian bisa melewati musim panas dengan nyaman 

(pakaian berbahan ringan, dll.). 

Kelas yang menyenangkan Rasakan indahnya bekerja sama untuk menjalin hubungan pribadi yang 
baik 

Nikmati liburan musim panas Nikmati liburan musim panas yang aman dan menyenangkan, tahun 
pertama kalian di SD. 

Sep. 4 

Mari kita pikirkan tentang tujuan kita 
selama periode kedua 

Pikirkan tujuan kalian sendiri. 

Cobalah menikmati kehidupan sekolah. 

Komite kelas 
Pikirkan tentang tugas terbaik untuk setiap orang. 

Tentukan perannya, biarkan mereka mempraktikkannya. 

Cara menjaga kebersihan kelas 
Jagalah kelas agar tetap segar dan bersih. 

Berterima kasih kepada siswa kelas enam karena menjaga kebersihan 
sampai sekarang. 

Hari olahraga yang menyenangkan 
Pikirkan tentang slogan, perlengkapan pemandu sorak, 
maskot. Berpartisipasi sebagai anggota sekolah. 
Rasakan perasaan kebersamaan. 

 

Kelas Satu: Rencana Gakkyu-katsudo selama Setahun 
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Bulan 
#durasi 

jam 
Topik 

Tujuan 

Hal yang Anda inginkan untuk dipelajari dan didapatkan siswa 

Okt. 3 

Jalan-jalan dengan siswa kelas 
dua 

Nikmati alam selama musim gugur. 

Bersenang-senang dengan siswa kelas 2. 

Putra dan putri Perhatikan tubuh kalian sendiri. Jaga dirimu. 

Presentasi kelas 
Yakinlah dengan peran kalian. 

Berpartisipasi dalam latihan secara sukarela. 

Nov. 3 

Pesta kelas 
Nikmati indahnya kerja sama. 

Membangun hubungan pribadi yang diinginkan. 

Membuat presentasi kelas 
berhasil 

Raih kepercayaan diri dalam mengekspresikan diri di hadapan orang 
lain. 

Berpartisipasi dengan riang. Tonton pertunjukan kelas lain dengan 
penuh minat. 

Simpan barang-barang kalian 
dengan rapi 

Perhatikan petingnya keteraturan untuk belajar secara efektif. 

Praktikkan. 

Des. 2 

Pesta kelas Rencanakan pesta kalian sendiri. Bagaimana agar kalian bisa 
membuatnya menyenangkan? 

Nikmati liburan musim dingin 
Nikmati acara tradisional. 

Berpartisipasilah sebagai anggota keluarga. 

Feb. 2 

Mari kita menetapkan tujuan 
untuk periode 3 

Ikuti kegiatan belajar kalian dengan antusias. 

Cobalah untuk lebih menikmati kehidupan sekolah. 

Mari kita putuskan ke komite 
kelas 

Pikirkan tentang cara membagi berbagai tugas. 

Praktikkan. 

Mar. 3 

Terima kasih siswa kelas 6! 
Ungkapkan terima kasih kepada siswa kelas 6, yang telah banyak 
membantu kalian 

sepanjang tahun. Bersiaplah untuk pesta perpisahan. 

Mari kita sambut siswa 
kelas 1 yang baru 

Hingga saat ini, murid yang lebih senior telah menjagamu. 
Sekarang, giliran kalian untuk membantu orang lain. 
Apa yang bisa kalian lakukan? 

Kenali temanmu lebih baik 
Kenalkan dirimu kepada siswa lain. Bertanyalah kepada mereka. 

Kenali satu sama lain dengan lebih baik; perkuat ikatan kelompok. 

Apr. 3 

Kita akan segera menjadi siswa 
kelas 2!  
Selamat datang, siswa kelas 1 
yang baru! 

Ayo kita lihat lagi perkembangan kalian selama setahun 
terakhir. Bersiaplah naik ke kelas 2 dengan mantap. 
Berikan sambutan hangat untuk siswa kelas 1. 

Mari kita mengadakan pesta 
penutup 

Kalian sudah bersama selama setahun.. 
Hargai poin bagus masing-masing; 
Perhatikan perkembangan kalian sendiri. 

Cara menghabiskan liburan 
musim semi 

Rasakan senangnya bisa naik kelas. 

Nikmati liburan musim semi yang aman. 
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BAGIAN II 
 

Membangun Komunitas 

Kelas Bersama 

Diambil dari buku panduan untuk guru sekolah dasar mengenai 

manajemen kelas di tingkat kelas yang disusun oleh Kelompok 

Penelitian Sekolah Dasar Tokyo Metropolitan tentang Manajemen Kelas, 

versi revisi 2009 
 
 

 
(『学年・学級経営ハンドブック』東京都小学校学級経営研究会 ) 
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Menyatukan Sekolah: Guru dan anak-anak 
 
 
 

 
Menuju Pendidikan yang Utuh; 

Suasana Sekolah yang Santai... 
 

Menuju Sekolah 

Saat perjalanan panjang ke sekolah 
aku selalu menerka-nerka kisah. 
Jika aku tak bertemu siapa pun, 

aku akan terus berpikir selama menuju 
sekolah. Tetapi jika aku bertemu 

seseorang, 
Aku harus mengucap salam “Selamat 
pagi.” Lalu aku merenung sendiri.... 

 
tentang cuaca, embun beku, luasnya 

hamparan sawah kini. 
 

Jadi aku berharap tak bertemu siapa 
pun, 

Agar aku bisa berjalan menyusuri 
gerbang sekolah sebelum kisahku 

berakhir. 
 

---sebuah puisi karya Misuzu Kaneko-- 
 
 
 
 
 

Pendidikan yang utuh dan santai masih tetap ditekankan hingga lima atau enam 
tahun yang lalu.  Tapi, bagaimana sekarang? 

Saya teringat ke suatu hari di bulan Mei, ada seorang guru kelas 3 yang baru datang 
menemui saya untuk meminta nasihat. “Hari ini salah satu muridku menendangku.” Dia telah 
membentak salah seorang pembuat gaduh, bocah itu menendangnya dan melarikan diri. 
“Bagaimana saya harus menanganinya?” tanyanya. Saya tidak tahu harus berkata apa. 
Tetapi, esok harinya guru itu melaporkan kepada saya dengan riang, “Bocah itu menemui 
saya pagi ini dan meminta maaf.” Saya tak bisa membendung rasa bahagia itu sebab saya 
bisa membayangkan guru dan murid itu telah mencari cara untuk membangun hubungan 
selama sebulan terakhir. 

Peningkatan akademis yang jelas—meningkatkan skor ujian Anda hingga beberapa 
poin—memang penting, tetapi menurut saya ada hal lain yang perlu diprioritaskan. Ini demi 
kehidupan yang memuaskan, untuk melakukan yang terbaik: hal ini mengarah ke 
pembelajaran yang benar. 

Kita para guru harus memastikan anak-anak menikmati masanya; untuk 
menciptakan suasana kelas sehari-hari yang memicu anak memikirkan masa depannya, 
tetapi tetap bersikap ramah dan hangat kepada orang lain dan memiliki harapan besar untuk 
masa depannya; untuk memahami setiap anak dan membantunya berhubungan dengan 
anak-anak lain dan sekitarnya agar tercipta kelas yang harmonis. Ini adalah tujuan yang saya 
lakukan untuk mencapai hasil terbaik. 
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Bagian I. Menciptakan Suasana Kelas yang Baik bersama Anak-Anak 
 
 

I . Prinsip Dasar dari Yayasan Kelas untuk Guru Kelas 
 

 

1 Pagi 
 

[Sebelum anak-anak datang] 

 
Sebelum anak-anak pergi ke sekolah, buka semua jendela dan alirkan udara segar di kelas, bersihkan 

papan tulis, pungut sampah—ciptakan suasana yang kondusif untuk belajar. 

 
[Salam ceria] 

Sambut anak-anak dengan ceria, “Selamat pagi!” dengan senyuman. Awali hari dengan baik. 
 

[Rapat pagi] 

Contoh Rapat Pagi 
 

 
Penjelasan tentang selebaran, tentang kehidupan siswa, acara musiman, berita, dll 

 
Anak-anak bergiliran menjadi ketua. (Untuk siswa kelas 1, diawali dengan guru sebagai ketuanya, lalu 

memanggil sukarelawan, kemudian menggilir setiap orang secara bertahap.) 

Ubah isi rapat tergantung pada hari dan kondisinya. Jadikan rapat lebih seru dengan memasukkan ide 

anak-anak. 

● Bergilir peran dan memeriksa kesehatan 

“Apakah ada yang absen?” “Si A dan Si B tidak ada karena begini dan 
begitu.” “Apa ada gangguan kesehatan? Bagaimana denganmu, Si A dan 
Si B?” “Saya baik-baik saja.” 

Guru memastikan kesehatan semua anak. 

Anak-anak memeriksa kondisi kesehatannya dan teman-temannya. 

● Program untuk mengawali hari dengan baik 

. Pidato: Apa Yang Terjadi Kemarin…Tujuan Saya Hari Ini….Berita lokal 

. Kuis  Tema hari ini 

. Puisi (membaca, deklamasi) 

. Lagu: membuat, menyanyikan lagu kelas atau lagu pekan/bulan ini 

● Pengumuman dari anak-anak tentang peran kelas (kakari) 

● Komentar, pengumuman guru 
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2 Belajar 

 
1 Kelas awal dan akhir: cara membuat siswa tenang 

 

 
2 Kekhawatiran selama kelas 
 

[Pembicara ahli] 
Sampaikan apa yang ingin kamu katakan kepada 

pendengar 

Yakinlah bahwa kamu dapat berbicara dengan baik di 

hadapan semua orang 

Gembiralah saat kamu berhasil berbicara dengan 

pendengar 
 

 
 
 

[Bertujuan menjadi pembicara yang terampil] 
1. Persiapkan dengan baik 

2. Jangan meninggalkan poin penting 

3. Berbicaralah dengan keras dan jelas 

4. Pandanglah pendengar 

5. Berikan postur yang baik; bicaralah dengan jelas 

[Pendengar ahli] 
Dengarkan baik-baik, berhati-hatilah agar 

tidak melewatkan informasi penting 

Cari ide bagus temanmu 

Bangkitkan motivasi untuk berbicara dengan 

diri sendiri 

 
 

[Bertujuan menjadi pendengar yang terampil] 
1. Lakukan kontak mata dengan pembicara 

2. Mengangguk, beri tepuk tangan 

3. Jangan menyela 

4. Cobalah untuk memahami poin pembicara 

5. Ajukan pertanyaan; berikan komentar sesudahnya 

 

 
 

 

 [Cara Berbicara] 
. Biasakan anak-anak untuk berbicara dengan baik 

. Ubah gaya berbicara mereka sesuai dengan tingkat kedewasaannya 

. Meski berada di kelas yang sama, buat penyesuaian tergantung pada kemampuan 

murid dan tingkat petunjuk (halaman 9-10 diringkas) 
  

. Biasakan mereka untuk segera duduk di meja mereka (kembali ke ruang kelas) ketika bel berbunyi. 

. Ketika mereka tidak duduk atau berhenti berbicara, ucapkan beberapa patah kata: “Saya akan memberi kalian __menit untuk 

duduk,” atau “1..2..3..4 Berhenti bicara!” Atau "Hitungan mundur: 3..2..1. " Pujilah mereka saat mereka mengikuti arahan. 

. Awali dan akhiri setiap kelas dengan: “Sekarang kita akan memulai periode ---, kelas ---.” “Periode ---, kelas --- sudah berakhir.” 
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3 Rutinitas Harian 
(1) Apa yang harus dilakukan guru saat jam istirahat?  

[Bagaimana kalau bermain bersama anak-anak?] 
Anak-anak menantikan jam istirahat. Guru 

harus berhati-hati agar jam kelas tidak molor dan 
menyita jam istirahat. Kegiatan utama saat istirahat 
adalah bermain. Pada awalnya, guru harus bertindak 
pemimpin kelompok anak. Kemudian, anak akan 
mempimpinnya sendiri secara bertahap. 
 
[Mari bantu anak-anak membangun hubungan 
pribadi yang baik] 

Mungkin ada beberapa anak yang pemalu atau 
tidak atletis, tetapi istirahat adalah waktu yang sangat 
berharga untuk memperkuat komunikasi di antara anak-
anak dan membuat tatanan sosial. Sebisa mungkin, 
perhatikan saat mereka berinteraksi. Penting juga untuk 
memperhatikan perubahan dalam hubungan pribadi. 
Apakah ada anak yang selalu sendirian? Apakah ada 
perubahan dalam kelompok teman? Dengan demikian, 
Anda dapat menangkap masalah lebih awal. 
 
● Seminggu sekali atau dua kali, rencanakan kegiatan 
yang dapat diikuti oleh semua orang di kelas, seperti 
dodge ball atau tag. 

 
● Berkumpul bersama teman: memulai kegiatan 
dengan sahabat/teman. 

 
● Buat klub kelas (sepak bola, bar tinggi, sepatu roda, dll) 
 

 
[Awasi anak-anak dari kejauhan.] 

Anda mungkin melihat beberapa perilaku 
berbeda dibandingkan saat merada di hadapan Anda. 
 
[Kerahkan upaya khusus untuk berbicara dengan 
anak-anak tertentu] 

Anda berusaha bersikap adil, tetapi terkadang 
kontak Anda dengan anak-anak tertentu masih kurang. 
Ubahlah cara Anda berbicara dengan mereka. 
 
[Bicaralah dengan kolega Anda juga] 

(2) Jam Makan Siang 
 

[Memutuskan kelompok petugas makan siang (toban)  ] 

● Kelompok 5 atau 6 bergiliran satu minggu (Atau, 

untuk menghindari gangguan dengan perubahan tempat 

duduk, pertahankan kelompok yang sama selama 

setengah semester, satu semester, satu tahun). 

● Siapkan bagan toban yang menandai peran masing-

masing anak dengan jelas sehingga mereka dapat 

memahami dan menyadari perannya. 

 
para penyaji makan siang 

 
[Menangani makanan dan peralatan makan] 

 
● Bimbing anak-anak dari kelas bawah tentang cara 
bekerja sama dalam membawa makanan serta 
peralatan makan yang lancar dan efisien. 
 
● Tugas harian (nichoku) dan kelompok petugas 
makan siang (toban) bentangkan serbet, panggil 
kelompok yang duduk di bangku pertama, sajikan 
makanannya. 
 
● Peringatan dengan kata-kata: ketika ada antrean 
panjang, peluang berbicara dan usil meningkat. 
 
● Dorong anak-anak dengan nafsu makan kecil untuk 
meminta porsi yang lebih kecil. Dengan begitu, mereka 
akan menghabiskan makananya. 
  

Permainan lekat dengan masalah. Ketika terjadi 
sesuatu, jangan hanya mengatakan, “Ayo 
berbaikan,” tetapi cobalah untuk menemukan 
beberapa cara yang mengajarkan jalinan 
pertemanan yang lebih kuat. 
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[Mengajarkan sopan santun] 
● Sebelum makan, ucapkan, “Itadakimasu” (Mari makan); 
selesai makan “Gochisousama” (Makanannya lezat.) 

● Penggunaan sumpit dan postur yang tepat 

● Suasana yang menyenangkan 

● Saat kalian selesai makan, duduklah dengan tenang. 

● Cara membersihkan apa pun yang tumpah 

Cobalah untuk menciptakan suasana yang menyenangkan 
agar semua orang dapat menikmati makan bersama. 

 
 
[Mencoba makanan yang tidak terlalu Anda sukai] 
● Dorong seseorang untuk mencoba makan paling 
dihindarinya dengan mengatakan “Hanya satu gigitan 
lagi!” Atau “Ayo bertahanlah lima menit lagi.” 

● Untuk memotivasi mengonsumsi makanan yang 
paling dihindari, buatlah kartu “Aku Memakan Segalanya” 
atau hadiah “Usaha Spesial”. 
 
[Membersihkan] 
● Setiap kelompok bekerja sama dalam bersih-bersih 

● Kumpulkan sampah secara efisien 

● Guru harus memastikan anak-anak melakukan 
pekerjaan secara tuntas. 
 

(3) Bersih-bersih 
 
[Cara membersihkan dengan cepat dan efisien] 
● Membagi pekerjaan dan bekerja sama 

● Ubah area (seminggu sekali demikian) yang menjadi 
tanggung jawab masing-masing kelompok untuk 
membersihkannya. 

● Buat bagan rotasi: pastikan setiap orang tahu 
pekerjaannya pada hari itu. 

● Memutuskan kelompok petugas bersih-bersih 
(toban): pertahankan kelompok petugas kelas yang 
sama selama satu periode atau ubah kelompok setelah 
mereka merasakan semua tugas. 

● Ajarkan metode bersih-bersih yang benar (cara 
menggunakan sapu, kain pembersih, dll) dari kelas bawah. 
 

[Perintah bersih-bersih.... Contoh] 
Sepertinya akan seru kalau membuat dan menampilkan 
sebuah video. 

1. Geser meja dan kursi ke belakang dengan bekerja 
sama satu sama lain. 

2. Sapu area itu 

3. Bersihkan lantainya 

4. Bersihkan loker dan rak 

5. Geser meja dan kursi ke depan. 

6. Sapu dan pungut sampah 

7. Bersihkan lantainya 

8. Pasang kembali mejanya 

9. Tuntaskan pekerjaan 
 
[Mendorong anak untuk bersih-bersih dengan antusias] 
1. Buat rencana dengan membicarakan semuanya 

“Jika kita semua bekerja sama, kita dapat bersih-bersih 
dengan cepat dan menyeluruh.” “Hari ini/minggu ini mari 
kita coba bersihkan dengan spesial!” 

2. Manfaatkan waktu refleksi sepenuhnya 
 

+Dengan kartu evaluasi, mintalah masing-masing 
kelompok untuk menilai diri mereka sendiri -- misalnya 
◎○ atau A B C 

Buatlah tujuan untuk minggu ini (contoh: 
Menyelesaikan tugas 

dalam waktu yang ditentukan.) 

Apakah semuanya sudah bersih? Apakah kalian 
bekerja sama? Apakah kalian menyingkirkan semuanya 
dengan benar? 

Hadiah Bersih-bersih Hari Ini (untuk seseorang yang 
bekerja sangat keras) 

＋  Guru dapat menjelaskan tentang bagaimana satu 
kelompok telah bekerja sangat keras. 

＋ Berikan ringkasan tentang ulasan kebersihan kepada 
pemimpin kelompok bersih-bersih. (kelas bawah) 
 

 
waktu bersih-bersih  
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(4) Tanggung Jawab Kelas(kakari) 

 
[Memutuskan kelompok] 

Ide bagus untuk mempertimbangkan preferensi 
anak-anak dan juga menjaga keseimbangan antara 
anak laki-laki dan perempuan. Jika keanggotaan dalam 
satu komite tidak imbang, guru harus menyarankan 
beberapa orang pindah ke kelompok lain. 

 
[Empat poin dalam mengatur komite] 
1. Tetapkan waktu untuk komite 

● Manfaatkan waktu luang pada pagi hari 

. Luangkan waktu selama pertemuan pagi dan/atau 
pertemuan akhir hari 

. Manfaatkan waktu istirahat dan makan siang dengan baik 

2. Pikirkan nama kelompok yang baik. Manfaatkan 
sepenuhnya gagasan anak-anak. 

Misalnya, koran kelas ---- Komite kegiatan The Times ---
-- Seru untuk Semua Anak!; perawatan hewan dan 
tumbuhan Misalnya Akuarium A dan B 

3. Bertukar informasi dengan komite lain 

Berikan waktu pada rapat akhir hari untuk pengumuman 
dan informasi komite. 
4. Evaluasi pribadi/timbal balik 

Penting bagi anak-anak untuk menilai kelompok 
mereka secara mandiri. 
. Apakah hal ini berkontribusi terhadap kehidupan kelas? 

. Apakah anak orang puas? 

. Apakah kegiatan ini meningkat? 

. Apakah setiap anggota memiliki perasaan pencapaian? 

(ditegaskan oleh Tsuneyoshi) 

 
(5) Pengaturan Tempat Duduk, Kelompok Petugas Bergilir 
 
1. Ini adalah langkah pertama menuju pengembangan 
hubungan pribadi yang baik di antara anak-anak 

 
Anak-anak sangat tertarik dengan pengaturan 

tempat duduk. Alih-alih mengacak tempat duduk anak 
berdasarkan undian, dll., sebaiknya guru untuk 
memutuskan dengan hati-hati. Melalui kelompok 
petugas kelas(toban) anak-anak dapat merasakan 
serunya bekerja sama dengan bekerja dan bermain; 
mereka saling terikat dalam hubungan kelas. 

2. Hal yang perlu dipertimbangkan tentang tempat duduk. 

. penglihatan 

. pendengaran 

. tinggi badan 

. postur badan 

. motivasi akademik 

. minat 

. pemahaman 

. relasi pribadi 

Catatan: Pengaturan tempat duduk kelas berfungsi 
sebagai dasar bagi kelompok kecil kelas (han) yang 
selanjutnya berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan 
tugas kelompok kecil. 
 

4 Setelah sekolah 

[Rapat akhir hari](kaeri no kai) 

Rapat akhir hari…… contoh 
 

 

[Setelah anak-anak pulang] 
1 Ingat-ingat kembali seharian tadi, bayangkan wajah 
masing-masing anak. 

Catat poin bagus dari anak-anak yang Anda perhatikan, 
apa yang Anda ajarkan, dll. 

2 Tata meja Anda. 

3 Luruskan meja anak-anak; pungut sampah. 

4 Pastikan papan tulis serta penghapus bersih. 

5 Tutup jendela. 

  

Kilas balik sepanjang hari  
(Bintang Hari Ini, MVP Hari Ini) 

. Mintalah siswa berpikir kembali dan beri tahu semua 
anak tentang upaya khusus mereka pada hari itu. 
Guru harus memastikan tidak ada anak yang 
diabaikan. Jika nama seseorang belum muncul, 
temukan ide bagusnya dan ungkapkan. 
. Mungkin akan jadi ide bagus untuk mencatat kegiatan 
dilakukan semua anak di “Sejarah Kelas Kita”. 

 
Untuk dan dari komite kelas 

“Apakah ada permintaan untuk komite kelas?” 
“Pengumuman apa pun dari komite kelas?” 

 
Sepatah kata dari guru 

“Setelah mengucapkan selamat tinggal, tinggalkan 
kelas dengan sayonara-janken (batu kertas gunting) 
atau salaman sayonara. 
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[Memajang karya anak-anak] 
Hanya pajang jika semua karya siswa terkumpul. 
Minta untuk melihat kelas lain. Anda dapat belajar dari 
pajangan kelas lain; Anda akan mendapat banyak ide. 

(ditegaskan oleh Tsuneyoshi) 
 

 
Karya seni di dalam kelas 

 
5   Menciptakan suasana kelas yang baik 

 
Ruang kelas adalah tempat anak-anak menghabiskan 

lebih dari separuh waktu mereka. Kami ingin menjadikan 
kelas sebuah tempat yang nyaman bagi anak-anak, 
sebuah rumah kedua. 
 

[Yang harus dipertimbangkan] 
Ruang kelas yang rapi dan terang 

. Letakkan sesedikit mungkin barang di dekat jendela. 
Biarkan sinaar matahari masuk. 

. Jaga jendela selalu bersih mengilap. 

. Gunakan warna terang untuk memajang barang. 

. Jaga area yang paling sering digunakan tetap bersih 
(terutama keranjang sampah kertas, lemari untuk 
perlengkapan bersih-bersih, tempat makan siang) 

. Jangan meninggalkan kotak karton, dll. di pojok kelas 

 
Ruang kelas yang mudah dipakai 
. Pastikan area penyimpanan perlengkapan pribadi 
nyaman (loker, tempat penyimpanan, gantungan, dll.) 

. Simpan barang-barang untuk keperluan umum di 
lokasi yang dekat (rautan pensil, selotip Scotch, paku 
payung jempol, kamus, dll.) 

Jika Anda menggunakan troli beroda, anak-anak akan 
senang memindahkannya. 

. Beri label barang-barang dengan jelas 

*Apabila semua berada di tempatnya, hal itu akan 
menciptakan rasa aman, menjadikan semua orang 
serasa di rumah. 

Kelas yang merangsang motivasi 
. Pajang bahan-bahan yang berhubungan dengan 
pembelajaran. 

. Jika Anda memajang karya anak-anak, mereka dapat 
belajar dari satu sama lain. 

. Miliki peralatan edukasi (model, dll) yang dapat 
disentuh dan dipelajari oleh anak-anak. 

. Sediakan ruang untuk komite kelas (juga pengumuman 
OSIS, surat kabar kelas, kuis, kotak opini, dll.) 
 
* Suasana yang mendorong kreativitas, usaha, dan 
pembelajaran langsung yang mengarah pada pencapaian 
dan kepercayaan diri. 

 
Tanda Mari saling menyapa “halo” 
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Benda pajangan permanen yang berkaitan dengan pembelajaran dan kegiatan sehari-hari 
 
 

 
  

Belakang Kelas 

Dekat Jendela 

Dekat Koridor 

Depan Kelas 

Barang-barang yang Berguna 
･ Kalender 
･ Jadwal acara 
･ Nilai/ berita kelas 
･ Tugas komite kelas 
･ Bagan giliran tugas 
･ Kotak surat kelas, dll. 

Barang yang Diperlukan Sehari-hari 
･ Tujuan tertulis 
･ Daftar barang yang dibawa ke kelas 
･ Petunjuk cara mempergunakan 

perlengkapan makan siang 
･ Celemek makan siang (untuk dibawa 

pulang). 
･ Keranjang sampah kertas dan tempat 

sampah lain 

Benda Pajangan Permanen yang 
Berkaitan dengan Pembelajaran dan 
Kegiatan Sehari-Hari 
･ Tujuan pendidikan sekolah 
･ Nilai, tujuan kelas 
･ Tujuan sehari=hari 
･ Jadwal waktu, dll. 

Pintu 

Pintu 

Loker 
･ Akuarium berisi ikan, kura-kura 

dan tanaman dalam pot akan 
membantu menciptakan 
suasana yang hangat dan 
menenangkan. 

･ Jangan menaruh lap pembersih 
di pagar yang mencegah siswa 
jatuh. 

Troli Beroda 

Segel bundar kecil di 
lantai akan 
mempermudah untuk 
meletakkan meja 
kembali di tempat 
yang sama setelah 
dibersihkan, dll. 

Jika masih tersisa ruang, letakkan meja 
besar untuk keperluan komite kelas. 

･ Jika Anda menggunakan 
arsip bening, akan mudah 
memajang karya seni 
siswa. 

 
･ Anda dapat menggunakan 

dinding koridor untuk 
memajang karya seni anak-
anak, kliping koran, puisi 
bulan ini, dll. 

 
･ Gantungan akan sangat 

berguna untuk 
menggantung tas berisi 
pakaian olahraga. 

･ Loker 
･ Karya anak-anak 
･ Pajangan komite kelas 
･ Pengumuman OSIS 
･ Pajangan kaligrafi 
･ Peta 
･ Kemajuan akademik 

･ Pastikan selalu ada sabun, sikat gosok, 
pembersih di wastafel 

･ Barang-barang untuk keperluan umum 
Rautan pensil 
Paku payung 
Selotip Scotch 
Pena felt 
Bola 
Tali loncat 
Barang-barang temuan 
Berbagai kertas 
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II. Mempererat Ikatan 

Komite kelas (kakari) bekerja untuk kelas 

1 Dua jenis pembagian tanggung jawab—toban dan kakari 

Toban kelompok yang biasa dapat digambarkan seperti di bawah ini. 
 

 
Di kelas Bu Kikuchi, juga ada toban satu orang. Satu orang, toban yang bertugas, seperti namanya yang 

diusulkan, melakukan tugasnya seorang diri, sepanjang hari di sekolah.  Jika memungkinkan, berikan jumlah 

pekerjaan yang sama sebagai anggota kelas. Menambahkan pekerjaan kapan pun bisa jadi ide yang bagus, 

dapatkan ide dari anak-anak. 

Contoh satu orang - satu tugas 
 

2 Mengganti nama komite kelas (kakari) dalam bentuk 'perusahaan' 

Di kelas Bu Kikuichi, hal ini dilakukan untuk membuat perbedaan yang jelas antara kelompok tugas (toban) 

dan komite kelas (kakari). 

‘Perusahaan' harus menyenangkan, disukai, dan dinikmati oleh seluruh kelas. Anak-anak sendiri yang 

menciptakan ‘perusahaan’ dengan menggunakan imajinasi mereka. 

Peraturan dalam membentuk perusahaan 

Toban: Kelompok tugas (peran digilir): pekerjaan penting dan bertanggung jawab 

yang dilakukan bersama-sama dengan teman sekelas (tugas bersih-bersih, tugas 

makan siang, tugas harian) 

*Petugas buku: “Saya akan menata perpustakaan kelas.” 
*Nona/Tuan hemat energi: “Saya akan mengecek lampu dimatikan saat tidak diperlukan.” 
*Nona/Tuan peningkatan keterampilan: “Saya akan menyiapkan kegiatan latihan pagi hari.” 
*Petugas magnet: “Saya akan memastikan magnet papan berurutan.” 
*Petugas daur ulang: “Saya akan memastikan kertas yang dapat digunakan kembali masuk ke 
keranjang daur ulang.” 
*Pertugas pemeriksa: “Saya akan memeriksa tugas yang sudah dikumpulkan.” 
*Penghapus 1 dan 2: “Kami menjaga kebersihan papan!”  

(bagi tugas untuk sisi kiri dan kanan) 
*Petugas pos: “Saya akan menyampaikan pesan dari kantor.” 
*Narahubung: “Saya akan menghubungi siapa pun yang tidak hadir.” 

. Harus menyenangkan tetapi juga memberikan manfaat untuk semua orang di dalam kelas. 

. Perusahaan baru dapat terbentuk kapan pun. 

. Bahkan satu orang bisa mendirikan perusahaan. 

. Siapa pun boleh bergabung. 

. Setiap anggota kelas dapat bergabung di dua perusahaan. 

. Jika perusahaan menganggur selama dua minggu, maka perusahaan bangkrut dll. 
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Contoh perusahaan 

 

[Reaksi Anak-anak] 
 
 

Dengan membedakan dengan jelas antara tugas dan ‘perusahaan’, 
semua orang tahu persis apa pekerjaannya. Satu tugas satu orang 
memberikan setiap orang rasa bangga dan tanggung jawab---
“Serahkan padaku!” Dengan menetapkan kelompok tugas bersih-
bersih dan makan siang yang sama sepanjang tahun, beberapa anak 
menyadari, “Tidak ada adu mulut saat xkami membagi tugas; 
semuanya berjalan mulus.” Mereka menyelesaikan bersih-bersih 
dalam 10 menit dan punya 5 menit waktu luang sebelum periode ke-5. 

Berbagai ‘perusahaan’ telah terbentuk, termasuk beberapa yang 
unik. 

 
 
 
 
 

Bu Kikuchi 
 

 
 

Mengamati anak-anak selama semester pertama, saya bisa 
melihat bahwa `perusahaan` adalah tempat untuk menjalin 
pertemanan. Saya tidak bisa menahan senyum saat mendengar, 
“Semuanya, ayo berkumpul. Ada sesuatu yang perlu didiskusikan.” 
Tentu saja, ada ketidaksetujuan, tetapi baik laki-laki dan perempuan 
melakukan kegiatan itu dengan serius tetapi juga menikmatinya. Saya 
berencana meneruskan kegiatan ini, melakukan peningkatan sambil 
jalan. ‘Perusahaan’ menjadikan kami, anak-anak dan saya, 
memikirkan makna “bekerja untuk kelas.” 

 
 
 
 
 
 

Bu Kikuchi 

 

Perusahaan Ulang Tahun/Perusahaan Kerajinan Tangan & percobaan 
Perusahaan Acara Khusus/Perusahaan MC/Perusahaan Tanaman 

Perusahaan Koran/Perusahaan Koran Olahraga/Perusahaan Serangga 

* Perusahaan Semut...memelihara semut, mengamati dengan cermat, 
melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan semua orang, 
menerbitkan Koran Semut 

* Perusahaan Ulang Tahun...mencari tahu ulang tahun semua orang, warna 
dan bentuk favorit, membuat kartu ulang tahun sendiri 
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Menu 

 
ramen 
crepes 
nasi 

goreng 
kare 

mie goreng 
fruit punch 

 

[Acara khusus] 
 

 
Kami ingin membuat acara khusus yang menyenangkan, pengalaman yang tak terlupakan, benar-benar 

berbeda dari kehidupan sehari-hari. Ketika anak-anak terlibat dalam sesuatu, kelas menjadi satu. 

Kakari perencanaan sangatlah populer, semua orang ingin bergabung. Bagi anak-anak, merencanakan dan 

melakukan sesuatu sendiri sangat menarik. Persiapan Hari Rekreasi dilakukan oleh kakari perencanaan. Perencanaan 

mendetail diserahkan kepada anak-anak, namun guru harus memeriksa mengenai keselamatan. Selama kegiatan 

tersebut guru harus menjadi satu dengan anak-anak di dalam sebuah dunia spesial. 

 
Acara populer Hari Rekreasi 
 
‘Restoran Kostum’ 
. Setiap kelompok menentukan hidangan yang dibuat 

. Semua orang berdandan dan menyiapkan restoran 

. Komite perencanaan membuat dan mendistribusikan uang 

. Setiap kelompok menentukan harga 
 
Kafé 
. Membuat konter. Mengubah ruang kelas menjadi kafe 

. Pramusaji harus memikirkan seragam yang menarik. 

. Menyusun menu minuman. Menyiapkan gelas kertas. Membawa minuman (air 

putih tidak masalah.) 

Penayangan Film 
.Menggunakan layan dan proyektor kelas dan menggelar nonton film. 

. Jika menggabungkan film dan kafe akan jauh lebih menyenangkan. 

. Hari Olahraga/Pesta Disko/Rumah Hantu, dll. 
 
 

Ayo masing-masing membuat pengalaman yang menarik dan 

menyenangkan--dunia spesial yang dapat dibagikan untuk semua orang 

di kelas. 

 

Pikirkan acara yang cocok untuk kelas Anda. Selamat mencoba pengalaman menyenangkan! 

Menu 

 
ramen  

crepe  

nasi goreng  

kari 

mie goreng  

fruit punch  

dll 
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[Permainan Kelompok] 

 
Jika semuanya bermain bersama, semua akan jadi satu. 

Setidaknya sekali sebulan kakari  rekreasi merencanakan acara, Ayo Bermain Bersama atau Saatnya Bermain. 

Ketika semua orang di kelas bermain dengan suka cita, anak-anak menjadi santai dan lebih hangat terhadap satu sama 

lain, suasana kelas berubah. Bahkan selama rapat di ujung hari, selalu ada waktu untuk permainan menyenangkan. Jika 

anak-anak pulang dengan suasana hati yang baik, ini akan memberikan mereka energi untuk esok hari. Penting untuk 

membantu membuat anak-anak ceria dan lincah. 

 
Contoh Permainan 
 
Favorit #1: “S-ken” 

Permainan paling populer adalah S-ken. Ini adalah permainan sederhana, tetapi dengan menambahkan 

perubahan dari Anda sendiri akan menjadi lebih menarik. Ketika anak-anak terlibat dalam sesuatu; kelas menjadi satu. 

Kelas dibagi ke dalam dua tim. Tim yang pertama kali mendapatkan “harta karun” (batu, dll) tim yang lain adalah 

pemenangnya. Aturannya sederhana tetapi menjadi lebih rumit tergantung kelas dan tingkat perkembangannya. 

Setiap tim memikirkan strategi untuk mencuri batu dalam batasan waktu tertentu. Pada dasarnya setiap tim 

dibagi menjadi penyerang dan bertahan dan mendiskusikan cara efektif untuk mencuri “harta karun” tersebut. Taktik 

psikologi menjadikan pertarungan ini menarik. 

. Anda menyerang dengan meloncat dengan satu kaki. Jika kedua kaki menyentuh tanah, Anda kalah. 

. Jika keluar dari area yang ditentukan, Anda kalah. 

. Menyerang bisa jadi kasar. Jika menjatuhkan seseorang, Anda kalah. Tidak peduli seberapa menyenangkan 

permainannya, keselamatan yang utama. 

 
Permainan Raja 

Saat semuanya berteriak serempak, “Siaapaaaaaaa rajanya?” kelas menjadi satu. Anda dapat merasakan 

perubahan suasananya. Permainan ini juga sangat populer.   Permainan ini tidak butuh waktu yang lama, jadi cocok untuk 

pertemuan di ujung hari. Satu orang menjadi “raja” dan yang lain menirukan gerakannya. Tujuannya adalah untuk 

menemukan siapa “raja” yang asli. Tidak diperlukan persiapan, jadi Anda bisa melakukannya kapan pun. Ini cocok untuk 

menyatukan kelas. 
 

 

Tidak ada istilah selesai untuk permainan yang menyenangkan untuk dimainkan.  

Bermain membebaskan hati. 
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Kolom 

Kenangan Saya Akan Anak-anak dan Menggunakan Catatan 
 
 
 

Bulan April ini saya menjadi guru kelas 4. Kelas ini adalah kelompok yang sama 
dari kelas 3, tetapi gurunya dipindahkan dan saya mengambil alih. 

Salah satu guru kelas 4 lain, seorang guru muda yang bersemangat yang 
mengajar kelas yang sama seperti tahun lalu, berkata, “Saya ingin memulai ‘Catatan 
Tantangan’ tahun ini. Ayo lakukan bersama-sama.” Sembari bertanya-tanya apakah saya 
bisa melanjutkan setahun penuh, saya setuju. ‘Catatan Tantangan’ adalah memilih proyek 
baru yang menantang untuk pembelajaran mandiri dan mencatat kemajuan Anda. 

Salah satu dari 24 murid di kelas saya adalah seorang anak perempuan, S. Dia 
punya masalah soal berbicara. Tampaknya di kelas 1 dan 2 dia sangat jarang berbicara. 
Saat kelas 3 dia akhirnya berucap lirih, “Saya baik-baik saja.” saat namanya dipanggil di 
pagi hari. 

Di bulan April saat saya bertemu dengan S saya coba berkomunikasi dengannya. 
“Jika kamu tidak bisa menjawab dengan kata-kata, dengan gerak tubuh tidak apa-apa.” 
Saya menaruh harap tetapi tidak mendapat reaksi. Selanjutnya saya mencoba 
percakapan tertulis. Lagi-lagi nihil. 

Saya pernah dengar soal anak-anak yang tidak berbicara, tetapi ini pertama 
kalinya bertemu langsung dengan seseorang seperti itu. Saya betul-betul tidak tahu harus 
bagaimana. 

Beberapa hari kemudian saat jam makan siang S, dengan berlinang air mata, 
terlihat mencoba mengatakan sesuatu. Beberapa anak mencoba berbicara kepadanya, 
tetapi tidak bisa mengetahui apa masalahnya. 
Saya ingat satu anak pernah menulis di ‘Catatan Tantangan’-nya, “Saya bersenang-
senang bermain dengan S.” Saya bertanya kepadanya apa masalahnya. Segera saja dia 
menjawab, “Kepalanya pusing.” ‘Catatan Tantangan’ membantu saya! 

Ternyata, S memiliki tulisan tangan yang sangat rapi dan bagus dalam apa pun 
yang berhubungan dengan mencatat, menulis. Setelahnya, dia menulis banyak isi 
kepalanya dalam ‘Catatan Tantangan’ miliknya. Dia seringkali menunjukkan keinginan 
kuat; contohnya, suatu hari dia menulis, “Saya ingin berbicara seperti yang lain; sebentar 
lagi saya akan menyampaikan pidato pagi.” 

Sekarang saya bisa bercakap-cakap dengan normal bersama S. Setiap hari 
sangatlah sibuk, tetapi ‘Catatan Tantangan’ adalah suatu bagian penting dalam kehidupan 
mengajar saya. 
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Bagian II Menciptakan Suasana Kelas yang Baik dengan 

Semua Orang di Sekolah 

I Membangun Suasana Kelas yang Baik Melalui Acara Sekolah 
 
1. Tujuan acara sekolah 

Tujuan dari acara sekolah adalah untuk memberikan anak-anak kesadaran untuk menjadi anggota sekolah serta 

kelas dan untuk mendorong mereka agar memikirkan peran mereka dalam kelompok serta mengambil tindakan yang 

bertanggung jawab. 

 
2. Membuat kelompok yang membuat kehidupan sekolah lebih sempurna 

Untuk mencapai hal ini, diperlukan suasana kelas berikut: 

-1- Bertukar gagasan dan harapan di lingkungan terbuka dan menetapkan tujuan. 

-2- Bekerja sama satu sama lain untuk melaksanakan tujuan kegiatan kelompok. 

-3- Bertujuan untuk kegiatan kreatif melalui perencanaan yang cermat. 

-4- Memastikan pertukaran ide yang hidup dan konstruktif. 
 
3. Menciptakan kelas yang menonjolkan individualitas 

Nilai-nilai pribadi adalah sesuatu yang dikembangkan sendiri oleh setiap siswa, tetapi penerimaan dari 

kelas/tingkat memainkan peranan penting. Untuk mengembangkan nilai-nilai pribadi dibutuhkan kondisi berikut: 

-1- Kelas memiliki kegiatan kelompok yang efektif. 

-2- Setiap anak menyadari nilai-nilai pribadinya. 

-3- Kelompok (kelas, tingkat) menerima cara berpikir dan peran setiap anak dalam kelompok 

-4- Setiap anak diberi kepercayaan (oleh guru, teman sekelas, anak-anak lain di kelas). 

-5- Tugas yang diberikan adalah tugas tingkat tinggi dan membantu mengembangkan nilai-nilai pribadi setiap anak. 
 
 
 

 
 
 



 

 

42 

II Berinteraksi dengan Anak-Anak Lain -- Kegiatan yang Terdiri dari Berbagai Kelas 

 
Kegiatan Kelompok Usia Campur 

 
-1- Tujuan 
. Melaksanakan ide: seluruh staf pengajar harus mendidik semua siswa 

. Dengan melanjutkan kelompok dari berbagai kelas dalam waktu lama: 

(a) Mengambil peran seperti pemimpin, anak-anak yang lebih besar menyadari jika tingkat mereka lebih atas dan belajar 

caranya memimpin. 

(b) Melalui interaksi dengan siswa yang lebih tua, siswa yang lebih muda dapat melihat kakak kelas sebagai panutan dan 

belajar dari mereka. 

. Dengan membentuk kelompok berisi anak-anak dengan usia yang berbeda, setiap orang dapat mengambil bagian dalam 

kegiatan yang lebih dinamis dan menyenangkan yang akan membuat mereka lebih antusias. 

 
-2- Membentuk kelompok 
. Kelas ‘kakak-adik’: Kelas 1 dan 6, kelas 2 dan 5, kelas 3 dan 4. Kelompok dibentuk dalam satu kelas dan kemudian 

digabungkan dengan kelompok dari kelas lain. Tindakan ini menyederhanakan prosesnya. 

. Buat satu kelompok berisi siswa dari ke-6 kelas. Jika sekolahnya lebih besar, ini menjadi lebih rumit. 
 
-3- Kegiatan bersama kelompok yang lebih tua/lebih muda 
. Semua kegiatan kelompok sekolah: kegiatan rekreasi, karnaval anak-anak, turnamen olahraga, bersih-bersih 

. Acara khusus: Hari Olahraga, makan siang, pesta perpisahan kelas 6, kelompok belajar 
 
-4- Lain-lain 
. Jika Anda memberikan kelompok itu nama atau memiliki maskot, rasa kelompok akan naik. 

. Hindari menyatukan kakak dan adik. 
 
 

Interaksi Akademik dengan Kelas Lain 
-1- Tujuan: 
Kegiatan kelompok akademik gabungan adalah 'tokkatsu' tetapi sebagian besar terkait dengan akademik. Dengan 

membimbing dan dibimbing, mengajar dan diajar, motivasi menjadi meningkat; tingkat peserta didik ditetapkan, sehingga 

pedoman akademiknya jelas. 
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-2- Contoh Interaksi Kegiatan Akademik Gabungan 
 
 
 

Mata Pelajaran Kelas Interaksi 

Bahasa Jepang 

3 dan 2 
Kelas 3 menulis karangan, “Yang Ingin Saya Ajarkan Kepadamu’ 
dan kelas 2 diminta membacanya. Sebaliknya, kelas 2 menulis 
urat ucapan terima kasih. 

Kelas atas / 
Kelas bawah 

Untuk meningkatkan minat baca, anak-anak yang lebih besar 
membacakan untuk yang lebih muda atau memperkenalkan buku-
buku yang menarik. 

6 dan 5 Kelas 6 menceritakan tentang karyawisata. 

6 dan 
sekolah 

menengah 
Mereka berdiskusi mengenai ‘Masa Depan Kita.’ 

Kerajinan 
Tangan 

1 dan 2 Kedua kelompok usia bermain dengan bahan yang berbeda. 

6 dan 1 Kelas 6 membuat mainan yang dapat bergerak, kelas 1 bermain 
dengan mainan tersebut dan membiarkan mereka mengomentari. 

Studi 
Lingkungan 

Hidup 

1 dan 2 

Kelas 2 mengajak kelas 1 berkeliling seputaran sekolah, 
menunjukkan cara merawat tumbuhan dan binatang, mengajari 
mereka permainan tradisional. Mereka mengadakan festival 
bersama. 

2 dan 3 ‘Meloncat ke Masa Depan!’ Kelas 2 memperoleh informasi dari 
kelas 3 supaya minat mereka naik kelas meningkat. 

Terintegrasi 
Pembelajaran 

4 dan 3 Kelas 4 melaporkan penelitian mereka mengenai ‘Air’ pada kelas 3. 

 
 
 
 

 
Membawa Manfaat Kelas Gabungan Kembali ke Wali Kelas 

 

Penting bagi para guru untuk saling bertukar informasi. Guru lain 

mungkin memperhatikan sisi kepribadian murid yang luput dari perhatian 

Anda atau tidak tampak di kelas. Penting untuk mengeluarkan poin-poin 

bagus ini dalam kehidupan kelas setiap harinya. Bagi kelas atas, 

menunjukkan sifat kepemimpinan mungkin sulit, namun dalam kegiatan 

kelas gabungan ini sifat itu keluar secara alami. Guru wali kelas juga 

harus mencoba mengeluarkan kualitas-kualitas ini di kelas. 
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III Sistem Kerja Sama Sekolah/Kelas 

 
1 Dasar-dasar dalam mengatur sistem 

 

Seorang guru tidak mengatur kelas sendirian; setiap orang di kelas dan sekolah membantu membangunnya. Perilaku ini 

mungkin akan lebih menyebar luas. Ada 3 poin dasar dalam menyiapkan sistem kerja sama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

[Mulai dengan cara kecil. 
Jika ada sesuatu yang bisa 
diubah dengan mudah, 
lakukan itu dulu.] 

POIN 1 Berhati-hatilah untuk tidak terlalu 
memaksakan diri 
Betapapun bagusnya rencana sistem kerja sama, 
jika Anda tidak realistis, Anda tidak akan berhasil. 
Penting untuk menyadari batasan Anda. 

POIN 2 maksimalkan kemampuan setiap guru. 
Saat bekerja sama, jika Anda dapat memanfaatkan 
subjek dan area terbaik Anda, Anda akan dapat 
bekerja secara aktif dan penuh semangat. Para guru 
seharusnya saling melihat poin bagus satu sama lain 
dan membicarakannya. 

[Dalam bekerja sama, baik di 
tingkat kelas atau seluruh 
sekolah, seharusnya mudah 
untuk melakukan sesuatu 
yang Anda kuasai.] 

POIN 3 Pertukaran Informasi yang Positif 
Pertukaran informasi sangat berharga dalam 
sistem kerja sama. Jika Anda berkonsentrasi 
pada poin bagus masing-masing anak, 
peningkatan dan upaya keras mereka, sistem 
kerja sama berjalan lancar. 

[Rahasia sistem kerja sama 
jangka panjang adalah 
bertukar informasi tentang 
perubahan yang positif.] 
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2 Contoh nyata sistem kerja sama 
 

Ada berbagai cara bagi guru dalam tingkatan kelas yang sama untuk bekerja sama:  persiapan bahan ajar, bertukar ide, 

bertukar kelas. Saat bekerja sama dalam sistem sekolah, ada baiknya mencari cara untuk melibatkan guru berdasarkan 

spesialisasi mereka. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catatan: Masa Studi Terpadu dan Studi Lingkungan 

Hidup adalah periode dalam kurikulum Jepang. 

Lihat penjelasan istilah di akhir laporan. 

[Sistem kerja sama 

dapat dimanfaatkan 

saat Hari Olahraga, 

pameran, karyawisata] 

[Para guru tidak hanya 

membantu selama jam 

makan siang tetapi 

berinteraksi dengan 

anak-anak di luar jam 

kelas akan mempererat 

ikatan mereka.] 

 
 

Guru mata pelajaran khusus bergabung 
dengan anak-anak saat makan siang 

 
Biasanya guru dari satu mata pelajaran 

khusus hanya bertemu siswa selama kelas 

seni atau musik atau olahraga. Jika guru 

bergabung dengan murid saat makan 

siang, guru dapat melihat sisi lain 

kepribadian para siswa. Siswa dan guru 

menjadi lebih dekat; suasana di dalam 

kelas akan berubah. Selain itu, guru juga 

dapat berinteraksi dengan siswa yang 

belum mereka ajar. Ini akan membantu 

membuat transisi yang mulus ketika anak-

anak mengikuti kelasnya. 

 
 

Presentasi akademik 
 

Ketika ada presentasi Studi Terpadu atau 
Studi Lingkungan Hidup, para guru mata 

pelajaran khusus harus dilibatkan. 

Tindakan ini akan membuat presentasi 

hidup. Kontak dengan guru yang berbeda 

akan membantu anak-anak berkembang. 

 
 

[Jika Anda bertukar 

informasi tentang 

keterampilan khusus 

dengan guru di kelas 

lain juga, keterampilan 

mengajar semua 

orang akan 

meningkat.] 

 

Memanfaatkan kemampuan khusus 
semua orang di tingkat kelas 

 
Jika sebuah tingkat memiliki lebih dari dua 

kelas, dimungkinkan untuk memanfaatkan 

kemampuan khusus masing-masing guru. 

Guru harus saling menyampaikan poin kuat 

masing-masing, “saya pikir saya dapat 

menangani ilmu ekonomi rumah.” 

“Serahkan olahraga pada saya.” “Saya 

pernah mengikuti kelas kaligrafi, jadi saya 

bisa membuat kertas contoh.” Bahkan jika 

Anda tidak betul-betul bertukar kelas, Anda 

dapat berbagi bahan ajar dan ide-ide untuk 

metode mengajar. Kelas menjadi lebih 

bersemangat. Penting untuk menghargai 
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Poin penting dalam menjalankan tingkat 

 
[1. Tunjukkan rasa hormat terhadap guru wali kelas lainnya: kepercayaan di seluruh kelas] 

~Anak-anak mengamati bagaimana Anda bersikap dengan guru lain 
 
. Jangan membandingkan kelas Anda dengan kelas lain. 

. Jangan ikut-ikutan siswa yang mengkritik guru lain. 

. Jangan mengkritik guru kelas lain di hadapan para siswa. 

. Guru yang berpengalaman melihat poin bagus guru muda dan memuji mereka di depan para siswa. 

 
[Bantu kembangkan semua anak di kelas.] 

~Lakukan semuanya sebagai satu unit~ 
 
. Ingat nama anak-anak di kelas lain. 

. Bantu tangani masalah di seluruh tingkat. 

. Tetapkan seperangkat aturan untuk seluruh tingkat (pekerjaan rumah, barang-barang pribadi, acara kelas.) 

. Pastikan aturan didasarkan pada kondisi aktual di kelas. 
 
[Pahami anak-anak dalam kelompok tingkat; buat instruksi yang seragam di semua kelas.] 
 
. Beri semua guru kesempatan untuk mengajar semua anak di tingkat. 

. Bertukar informasi penting tentang anak-anak di kelas masing-masing. 

. Bangun jenis hubungan di mana Anda dapat memperingatkan, menegur setiap anak di tingkat. 
 
Contoh Nyata 
 
-1- Pertukaran kelas, kelas gabungan 

Melalui kelas semacam ini kita dapat memperdalam pemahaman tentang semua anak di tingkat. Selain itu anak-anak juga 

berkesempatan mengenal guru. 

 
-2- Saling mendukung di antara kelas-kelas yang lain 

Bagilah dukungan menjadi dua jenis, yang berkaitan dengan akademik dan gaya hidup. Tunjukkan rasa hormat untuk 

semua guru wali kelas di tingkat. 
 
-3- Diskusi secara tertulis (Berhenti sejenak dan mengulas kembali itu penting.) 

Menentukan topik. Mintalah anak-anak (secara anonim) menuliskan pemikiran mereka yang mungkin sulit mereka 

ungkapkan. Atur komentar-komentar ini dan baca dengan keras. 
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Petunjuk mencari bantuan saat ada masalah di kelas 
 
 

 
 

 
 
  

 
Petunjuk #1 Jangan ragu meminta bantuan 

Meminta bantuan tidak gampang. Semakin serius masalahnya, 

semakin sukar untuk mengatakannya kepada orang lain. Ini yang menjadi 

dilema: semakin Anda butuh uluran tangan, semakin sulit menyuarakan. 

Salah satu alasannya, Anda berpikir, “Aku ingin menanganinya 

sendiri,” atau “Kurasa aku bisa,” atau Anda tidak ingin menunjukkan kepada 

yang lain kekurangan Anda. Dalam kasus lain, Anda menunda meminta 

bantuan, bertanya-tanya dukungan seperti apa yang diharapkan. Sukar sekali 

menghilangkan kekhawatiran ini, tetapi Anda perlu membicarakannya dengan 

seseorang. Seringkali, melihat sesuatu masalah dari sudut pandang lain akan 

membantu Anda menemukan solusi. Mengeluarkan masalah yang Anda 

pendam akan membuat Anda merasa lebih baik. 

 
Petunjuk #2 Membantu guru lain yang mendatangi Anda 
dengan masalahnya 

Jika guru lain di tingkat yang sama meminta bantuan, bagaimana 

seharusnya Anda bereaksi? “Saya melakukan ini dan itu dan berhasil” 

terdengar seperti saran yang bagus, tetapi sebenarnya tidak. Menceritakan 

pengalaman keberhasilan Anda kepada seseorang yang tidak bermasalah 

mungkin punya arti, tetapi pada seseorang yang meminta bantuan bisa jadi 

punya efek sebaliknya. 

Kebanyakan orang yang meminta bantuan sedang kesulitan. 

Mendengar cerita keberhasilan orang lain mungkin membuatnya depresi. Lebih 

baiknya bersimpati padanya dan mencoba memikirkan solusinya bersama-sama. 

Jangan mencoba menggali akar masalahnya. Saat Anda terjebak situasi sulit, 

mudah untuk menoleh ke belakang dan menemukan semua kesalahan yang 

dibuat. Guru mungkin bertanggung jawab sebagian, tetapi itu jauh lebih rumit. 

Jika Anda menunjukkan kemauan untuk membantu menyelesaikan masalah, 

guru lain akan merasa lega telah meminta tolong. Bahkan jika masalahnya tidak 

langsung selesai, dia akan lega karena tahu ada seseorang yang memahami 

situasi dan mendapatkan dorongan untuk menyelesaikan masalah. 
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Petunjuk mencari bantuan saat ada masalah di kelas 
 
 

 

 
Petunjuk #3 Sistem kooperatif di seluruh sekolah 

Baik di tingkat kelas dan di seluruh sekolah, penting untuk tidak 

memikirkan alasan masalah muncul, tetapi lebih berkonsentrasi pada berbagai 

gagasan untuk memecahkan masalah. Gagasan apa yang paling mungkin 

berhasil? Setiap anak harus membicarakan berbagai hal, kemudian memilih 

solusi yang dianggap realistis oleh semua anak. Jika anak yang meminta saran 

atau anak yang memberikan saran merasa ide tersebut tidak layak, maka 

kemungkinan besar akan gagal. 

Setelah memulai sistem kerja sama, penting untuk mengawasi anak-

anak dan terus memberikan dukungan. Saat membahas kemajuan, alih-alih 

memikirkan hal-hal yang tidak berfungsi, lebih baik carilah perubahan positif, 

meskipun kecil. Ketika banyak guru membantu, mengerahkan semua 

perubahan positif itu penting. Ketika seorang guru masuk untuk membantu, ia 

hanya melihat satu aspek kelas dan bertanya-tanya, “Saya sudah meluangkan 

waktu dari jadwal sibuk saya untuk membantu, tetapi hal itu bermanfaat?” atau 

bahkan mungkin ia berkecil hati, “Saya tidak melihat perubahan sama sekali!” 

Inilah alasannya penting untuk bertemu secara teratur guna 

membicarakan situasi di kelas, bahkan jika hanya sebulan sekali selama 30 

menit. Bahkan perubahan kecil harus dibahas secara mendalam. Guru yang 

mendapatkan bantuan dapat mengevaluasi situasi di ruang kelas berdasarkan 

grafik, dengan kondisi ruang kelas yang kami targetkan untuk mendapatkan 

nilai tertinggi, 10 poin. Ini adalah sistem penilaian yang sederhana, tetapi para 

guru yang memberikan bantuan akan menganggapnya bermakna. 

 
Petunjuk #4 Membantu sebagai guru pendamping di kelas 
yang tidak terkendali 
 
. Ketika bertindak sebagai guru pendamping, Anda harus tetap berada di 

belakang layar dan membantu anak-anak berperan sendiri dalam pelajarannya. 

. Tahan diri untuk menasihati guru tentang konten kelas atau metode 

pembelajaran. 

. Pastikan anak-anak merasa bahwa guru wali kelas mereka lah yang 

bertanggung jawab, guru pendamping hanya membantu. 

. Guru wali keras seringkali peka terhadap masalah, tetapi saat guru lain turun 

tangan, mereka mulai kesulitan untuk menyelesaikannya sendiri. Berikan saran 

Anda sedikit saja; tunggulah saat yang tepat untuk memberikan nasihat. 

. Penting untuk berpikir dan berbicara bersama dengan guru wali keras dalam 

menemukan jalan keluar dari masalah tersebut. 
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IV   UNTUK GURU BARU 

 
1. Dari kelompok penasihat hingga guru baru 

 
Guru baru memiliki perjalanan panjang dan tak mudah dalam mengajar ke depannya. Kami berharap petunjuk berikut ini 

dapat membantu. 
 
-1- Percayalah pada diri sendiri 
. Percayalah pada diri sendiri dan keputusan Anda untuk mengajar. Anda membutuhkan filosofi mengajar sendiri untuk 

menghadapi perubahan dalam masyarakat, orang tua, komunitas, dan anak-anak. 

. Penting untuk tidak membiarkan diri Anda stres. Bagaimanapun, seorang guru adalah manusia biasa. Terkadang, Anda 

akan berkecil hati dan sampai di jalan buntu. Jangan lupa untuk beristirahat dan bersantai. 

 
-2- Percayalah pada anak-anak 
. Hal yang paling penting bagi guru wali kelas adalah memercayai potensi anak-anak dan membangun hubungan saling 

percaya. 

. Namun, Anda tidak dapat menyerahkan segalanya kepada anak-anak. Guru bertugas untuk menciptakan suasana kelas 

yang baik. Untuk mengajar secara efektif, terkadang guru perlu bersikap tegas dan marah. Di lain waktu ketika mereka 

membutuhkan dorongan Anda, “Saya tahu kalian dapat melakukannya!” 

 
-3- Cara menjadi guru yang efektif 
.  Apakah Anda tahu tentang ungkapan ‘Seorang guru menunjukkan potensinya dalam waktu tiga tahun’? 

. Perbedaan antara mengajar dan profesi lainnya adalah bahwa guru baru bertanggung jawab terhadap kelas dan 

melakukan pekerjaan yang sama dengan guru yang berpengalaman. Petunjuk terperinci tentang mata pelajaran 

akademik dan keterampilan sosial diserahkan kepada guru. Hal ini ada risikonya. 

. Beberapa guru mungkin berpikir, “Saya sungguh tak bisa berbuat lebih baik” dan menyerah begitu saja; yang lain 

mungkin menggunakan intimidasi sebagai cara untuk membuat anak-anak mendengarkannya. Kemampuan seorang 

guru dibentuk dalam tiga tahun pertama sehingga pelatihan awal sangatlah penting. 

. Sangat menyedihkan bagi seorang guru untuk melupakan anak-anak dan menyadari bahwa keterampilan mengajarnya 

tidak memadai. Mari kita melakukan upaya untuk meningkatkan dan membangun tiga bidang berikut. 

 
[Keterampilan Mengajar] --membuat kelas Anda terstimulasi dan menyenangkan--- 

* Amati berbagai kelas yang bagus... berpartisipasilah dalam kelompok belajar, amati kelas guru yang berpengalaman 

* Mintalah orang lain mengamati kelas Anda dan memberi Anda komentar 

* Catat gagasan pengajaran dan cara mengajar di kelas 
 
[Menjalankan kelas] --memahami anak-anak, mengasah kemampuan untuk menganalisis, memutuskan, merencanakan, 

melaksanakan 

* Pelajari cara mengelola kelas...dari guru yang berpengalaman, buku, dan kelompok belajar 

* Siapkan gaya manajemen kelas Anda sendiri... cobalah ide-ide baru, catat apa yang Anda lakukan 
 
[Pengembangan kepribadian]...sudut pandang yang luas, kemampuan untuk menarik anak-anak... 

* Sebagai pribadi ... akal sehat yang baik, pengetahuan yang luas, keterampilan berbicara, membaca yang bermakna 

(koran dan buku) 

* Sikap terhadap anak-anak... kehangatan, melihat sesuatu dari sudut pandang mereka, memberi mereka harapan untuk 

masa depan 
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2. Efisiensi dalam dokumen kelas 

 
Tak hanya beban kerja guru yang sangat besar, tetapi konten yang berkualitas tinggi, efektivitas, dan jangkauan luas 

juga diharapkan. Anda harus efisien. 

 
-1- Gunakan materi secara efektif 
. Gunakan materi dari tahun sebelumnya yang disimpan di sekolah (berita kelas, selebaran, dll) 

. Simpan materi yang Anda buat, melalui komputer atau file 

Contoh 1 Jika menggunakan komputer, akan lebih mudah jika Anda meletakkan tanggal di bagian atas dokumen agar 

dapat digunakan pada tahun berikutnya.  

170412   Daftar Kelas 17/4/12 

Contoh. 2 Buat katalog bahan ajar (menambahkan beberapa foto informasi di papan tulis dapat berguna.)  

Contoh. 3 Atur portofolio berdasarkan semester. 

Contoh. 4 Berikan sampul tembus pandang pada file tersebut. 

. Manfaatkan buklet yang mencantumkan berbagai ide selama tiap bulan. 

. Berhati-hatilah dengan materi pajangan yang digunakan kembali di tahun berikutnya. 
 
-2- Belajarlah dari guru yang berpengalaman. 
. Guru bekerja dengan cepat, tidak menyia-nyiakan waktu atau tenaga. Salin gaya mereka. 
 
-3- Berkomunikasilah yang baik dengan guru baru lainnya. 
. Berteman dengan guru baru lainnya dan bertukar informasi. 
 
-4- Jika memungkinkan, bagilah pekerjaan di antara para guru di kelas. 
. Harus ada beberapa pekerjaan administrasi yang dapat dibagi. 
 
-5- Selalu buatlah salinan kartu laporan 
. Memiliki salinan kartu laporan akan membuat pengisian catatan akhir tahun jadi lebih mudah. 
 
 

 

 
* Yang paling penting dari semuanya adalah interaksi dengan 
anak-anak. Petunjuk juga menjadi prioritas utama. Gunakan 
waktu Anda dengan bijak; jalankan kelas dengan lancar. 
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ISTILAH 
 
 

Istilah Utama (dari Kurikulum Inti) 
 
*tokubetsu katsudo=tokkatsu sebagai singkatannya 特別活動（特活）...kegiatan khusus (lihat definisinya di laporan) 

 
*sogoteki gakushu no jikan 総合的学習の時間 ...periode studi terpadu, periode studi terpadu 

Periode ini dirancang untuk pembelajaran siswa yang diprakarsai sendiri, menyelesaikan masalah, dan pembelajaran siswa yang 

kreatif, serta sekolah dapat mengintegrasikan seluruh mata pelajaran dan menggabungkan konten yang tidak melebur ke dalam satu 

mata pelajaran tertentu. 

lih. http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/ icsFiles/afieldfile/2009/04/21/1261037_13.pdf 

diambil pada bulan Agustus 2011. 

 

*seikatsuka 生活科 ...Studi Lingkungan Hidup 
Mata pelajaran langsung untuk siswa kelas satu dan dua di sekolah dasar yang menggantikan pelajaran sosial dan sains. 

lih.http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/ icsFiles/afieldfile/2009/04/21/1261037_6.pdf 

diambil pada bulan Agustus 2011. 

Istilah Terkait 
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Dunia Tokkatsu: Pendekatan Jepang terhadap Pendidikan Anak Secara Utuh,  
diedit oleh Ryoko Tsuneyoshi  
kerja sama dengan Kelompok Penelitian Sekolah Dasar Metropolitan untuk Manajemen Kelas dan Kelompok Penelitian Sekolah Dasar Kota Machida.  
Untuk pertanyaan seputar konten pendidikan, hubungi: 
Mr. Kazuhiko Nambu, vice principal of Bunkyo Gakuin University Girl’s Junior High School,  
knambu@bgu .ac.jp 

nichoku 日直 pemantauan harian 

toban 当番 tugas giliran (dalam kelompok kecil) 

kakari 係 peran (dalam kelompok kecil) 

gakkyu katsudo 学級活動 kegiatan kelas 

gakkyu kai 学級会 rapat kelas 

gakkyu keiei 学級経営 manajemen kelas 

gakkyu zukuri 学級づくり membangun komunitas kelas 

gakkyu tannin 学級担任 guru kelas 

gakkou gyoji 学校行事 acara sekolah 

han 班 kelompok kecil kelas 

hansei 反省 refleksi 

 Metode yang digunakan di sekolah di Jepang untuk meningkatkan diri, seringkali peningkatan diri secara kolaboratif 

kodomo ni yorisou 子どもに寄り添う menjalin hubungan dengan anak-anak 

kodomo o mitoru 子どもを見取る memahami anak-anak 

 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/
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