
 



PEDOMAN TEKNIS 

keSEPakaTan Untuk kElas MAtematika Spensaba (SEPATU EMAS) 

 

Pendahuluan 

Ki Hadjar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks 

pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus 

ada disiplin yang kuat. Untuk menciptakan disiplin di sekolah dimulai dari lingkup terkecil yaitu 

di dalam kelas. Di dalam kelas, suatu tindakan atau perilaku dapat menentukan terciptanya sebuah 

lingkungan positif. Tindakan atau perilaku di dalam kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, yang 

akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam membentuk budaya positif perlu diciptakan 

dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. 

Untuk menentukan arah tujuan dari sebuah institusi/sekolah diperlukan perpaduan antara nilai – 

nilai kebajikan dan visi sekolah yang nantinya diturunkan di kelas – kelas menjadi keyakinan kelas 

yang disepakati bersama. 

Pemikiran Ki Hadjar Dewantara sejalan dengan pandangan Diane Gossen (1998) bahwa suatu 

keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau memotivasi secara intrinsik. 

Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, dibanding 

dengan sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid – murid juga demikian, mereka perlu 

mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan yang sudah disepakati, daripada hanya 

mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. 

Ada beberapa cara yang dapat diterapkan di kelas dalam mewujudkan budaya positif yang 

berpihak pada murid  sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila, antara lain : 

1. Keyakinan kelas sebagai bentuk kesepakatan kelas di setiap kelas Matematika 

2. Pemenuhan kebutuhan dasar pada setiap murid 

3. Segitiga restitusi sebagai salah satu menanamkan disiplin positif pada setiap murid 

Sebagai upaya dalam membangun budaya positif di SMP Negeri 1 Baturetno (Spensaba) maka 

diluncurkan inovasi berupa keyakinan kelas sebagai bentuk kesepakatan kelas di setiap kelas 

Matematika. Keyakinan kelas disusun berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dengan murid 



secara jelas, mudah dipahami dan dapat langsung dilakukan. Oleh karena itu, dalam keyakinan 

kelas sebaiknya digunakan kalimat positif. Murid diarahkan memunculkan usulan, ide, dan 

gagasan tentang bagaimana mewujudkan kelas nyaman, sekaligus disiplin. Kesepakatan dapat 

diperbaiki dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Hasil 

nyata yang diperoleh dari kesepakatan kelas ini adalah murid dapat belajar secara kolaboratif dan 

mempunyai integritas sehingga prestasi Matematika yang ditargetkan dapat tercapai.  

Tujuan 

 Mengembalikan peran murid sebagai subjek pendidikan 

 Mewujudkan budaya positif di SMP Negeri 1 Baturetno 

 Sebagai salah satu cara guru dalam membentuk tanggung jawab, khususnya tanggung jawab 

terhadap kesepakatan yang telah dibuat 

 Menumbuhkan nilai positif yang kemudian akan menjadi budaya positif bagi murid di SMP 

Negeri 1 Baturetno 

 Mewujudkan proses pembelajaran khususnya pada pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 

Baturetno yang lebih kondusif dan maksimal untuk mencapai target prestasi. 

Manfaat 

 Kembalinya peran murid sebagai subjek pendidikan 

 Terwujudnya budaya positif di SMP Negeri 1 Baturetno 

 Terbentuknya tanggung jawab, khususnya tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah 

dibuat 

 Bertumbuhnya nilai positif yang kemudian akan menjadi budaya positif bagi murid di SMP 

Negeri 1 Baturetno 

 Terwujudnya proses pembelajaran khususnya pada pelajaran Matematika di SMP Negeri 1 

Baturetno yang lebih kondusif dan maksimal untuk mencapai target prestasi. 

 

Prosedur Pelaksanaan keSEPakaTan Untuk kElas MAtematika Spensaba (SEPATU 

EMAS) 



1. SMP Negeri 1 Baturetno menentukan jenis kegiatan yang menciptakan kesadaran murid 

dalam menaati suatu peraturan untuk mencapai target prestasi Matematika, salah satunya 

Kesepakatan Untuk Kelas Matematika Spensaba 

2. Koordinator menyusun program kerja untuk setiap kelas matematika 

3. Melalui Wali Kelas dan Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan diumumkan adanya 

pembuatan kesepakatan kelas 

4. Koordinator menyiapkan perlengkapan yang akan digunakan di kelas 

5. Murid dalam bimbingan koordinator menuliskan ide kalimat untuk kesepakatan kelas pada 

kertas stikey note 

6. Murid menempelkan hasil ide mereka pada kertas karton 

7. Murid dengan bimbingan koordinator menyusun kalimat positif berdasarkan ide yang 

dituliskan untuk kesepakatan kelas matematika 

8. Murid menentukan kalimat positif sebagai keyakinan kelas 

9. Hasil kesepakatan kelas yang sudah disusun menjadi keyakinan kelas diunggah pada web 

sekolah agar bisa menginspirasi kelas yang lain 

Persiapan Dasar. Persiapan meliputi menyediakan perlengkapan yang akan digunakan untuk 

menampung ide murid seperti kertas stikey note dan kertas karton 

Pembuatan kesepakatan kelas. Dalam pelaksanaannya, murid diberi kesempatan untuk 

menuliskan satu ide mereka sebagai kesepakatan kelas pada kertas stikey note kemudian ditempel 

pada kertas karton yang sudah disediakan.  

Penyusunan Keyakinan Kelas. Ide – ide yang ditulis untuk kesepakatan kelas dapat diubah ke 

dalam bentuk kalimat/pernyataan positif dengan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti dan 

dipahami oleh murid kemudian disusun menjadi suatu keyakinan kelas 

Pengenalan Kesepakatan Kelas melalui Website Sekolah. Kesepakatan kelas dan Keyakinan 

Kelas yang sudah tersusun kemudian diunggah pada website sekolah agar bisa menjadi inspirasi 

kelas lain untuk mencapai target prestasi yang diinginkan. 

 

keSEPakaTan Untuk kElas MAtematika Spensaba (SEPATU EMAS) dapat dikunjungi 

melalui link : https://smpn1baturetno.sch.id/sepatu-emas/  

https://smpn1baturetno.sch.id/sepatu-emas/

