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ABSTRAK 

Keterampilan pengelolaan kelas yang baik dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dalam belajar, namun permasalahan yang terjadi adalah belum maksimalnya 

pengelolaan kelas dan keaktifan belajar siswa. Hal ini terlihat dari adanya beberapa 

kelas dan pengaturan bangku serta penataan perlengakapan kelas yang belum tertata 

dengan baik, adanya siswa yang  tidak memberi respon selama pembelajaran, takut 

dengan guru sehingga tidak berani untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat, kurang 

minat siswa dalam belajar.  

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan kelas, kendala, dan solusi 

terhadap kendala pengelolaan kelas dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, dengan subjek penelitian kepala 

sekolah dan guru. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kelas dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa sudah baik, hal ini terlihat dari pengaturan dan pengelompokan 

siswa yang menggunakan formasi duduk berhadapan, berdasarkan kesenangan 

berkawan dan kemampuan siswa, pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan 

siswa, adanya rasa ingin tahu yang besar sehingga siswa berani dalam bertanya dan 

mengeluarkan pendapat, serta aktif dalam diskusi kelompok. Kendala dan solusi 

terhadap kendala pengelolaan kelas dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa adalah 

adanya guru yang menerapkan pembelajaran monoton sehingga dilakukan bimbingan 

dalam pembuatan RPP, adanya sikap guru tidak fokus selama mengajar sehingga 

dilakukan pemanggilan khusus oleh kepala sekolah, dan adanya siswa yang melanggar 

aturan sehingga diberi tindakan berupa motivasi, sanksi ataupun dikeluarkan dari 

sekolah. 

Kata Kunci: Pengelolaan Kelas, Keaktifan Belajar, Peserta Didik 
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ABSTRACT 

Good class management skills can increase student activity in learning, but the 

problem that occurs is that class management and student learning activities are not 

optimal. This can be seen from the existence of several classes and bench arrangements 

as well as the arrangement of classroom equipment that has not been well organized, 

the presence of students who do not respond during learning, afraid of the teacher so 

they do not dare to ask questions and express opinions, lack of student interest in 

learning.  

The purpose of this dtudy was to determine classroom management, constraints, 

and solution to classroom management constraints in increasing student learning 

activity at SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. The type of research using a 

descriptive approach, with principals subjects. Data collection, interviews, and 

documentation.  

The results showed that classroom management in increasing student learning 

activity was goog, this could be seen from the arrangement and grouping of students 

who used a sitting formation facing each other, based on the pleasure of making friends 

and students’ abilities, an approach adapted to student needs, a great curiosity so that 

students dare to ask questions and express opinions, as well as active in group 

discussions. Contraints and solutions to classroom management constraints in 

increasing student learning activity are the presence of teachers who apply 

monotonouns learning so that guidance is carried out in making lesson plans, the 

techer’s attitude is not focused during teaching so that a special call is made by the 

principal, and there are stufent who violate the rules so that they are given action. In 

the form of motivation, sanctions or expulsion from school. 

Keywords: Classroom, Management, Learning Activities, Student 
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MOTTO 

 

ُ لَُكۡمۖۡ َوإِ  لِِس فَٱۡفَسُحىْا يَۡفَسِح ٱَّللَّ ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىْا فِي ٱۡلَمَجَٰ أَيُّهَا ٱلَِّريَه َءاَمىُىَٰٓ
َٰٓ ُ ٱلَِّريَه يََٰ وْا يَۡسفَِغ ٱَّللَّ ُُ ُُ وْا فَٱو ُُ ُُ َذا قِيَل ٱو

ُ بَِما تَۡؼَملُىَن َخبِيٞس َءاَمىُىْا ِمىُكۡم َوٱلَِّريَه أُوتُىْا ٱۡلِؼۡلَم دَ  ت ٖۚ َوٱَّللَّ   ١١َزَجَٰ

 

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 

Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Mujaadilah: 11).
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
Al-Quran Dan Terjemahannya Surat Al-Mujaadilah Ayat 11. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

 Agar tidak terjadi kesalahpahaman memahami penulisan ini, maka akan secara 

singkat dapat diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul 

skripsi ini yaitu: Keterampilan Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan 

Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. Untuk menghindari interpretasi yang bervariasi dari judul di atas, 

berikut ini beberapa istilah yang terkandung di dalam judul: 

1. Pengelolaan Kelas  

Pengelolaan Kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru, meliputi 

perencanaan, pengaturan, dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta 

sarana pembelajaran yang ada di kelas guna menciptakan kegiatan 

pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik.
2
  

2. Keaktifan Belajar  

Keaktifan Belajar adalah keikutsertaan peserta didik dalam proses pembelajaran 

yang sedang berlangsung dimana siswa dalam berinteraksi dengan siswa lain 

maupu guru.
3
  

3. Belajar  

Belajar merupakan suatu proses usaha sadar yang dilakukan oleh individu 

untuk suatu perubahan sikap dan perilaku dari tidak tahu menjadi tahu menjadi 

tahu, dari tidak memiliki sikap menjadi bersikap benar, dari tidak terampil 

menjadi teerampil melakukan sesuatu. Pembelajaran sebagai konsep pedagogik 

secara teknis dapat diartikan sebagai upaya sistematik dan sistematik untuk 

menciptakan lingkungan belajar yang potensial untuk menghasilkan proses 

belajar yang potensial untuk menghasilkan proses belajar yang bermuara pada 

berkembangnya potensi individu sebagai peserta didik.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan solusi yang paling efektif untuk mencerdaskan individu 

bangsa dan negara. Pada saat ini, pendidikan berkaitan erat dengan belajar dan 

pembelajaran. Menurut Suyanto pendidikan merupakan keindahan proses belajar 

mengajar dengan pendekatan  manusia  (man  centered),  dan  bukan  sekedar  

memindahkan otak dari kepala-kepala atau mengalihkan mesin ke tangan dan 
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sebaliknya Pendidikan lebih dari itu, yakni menjadikan manusia mampu 

menaklukkan masa depan dan menaklukan dirinya sendiri dengan daya pikir dan 

daya ciptanya. Pendidikan juga memiliki posisi penting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan juga sebagai sebuah proses yang akan melahirkan banyak  manfaat  

dan  hikmah  yang  besar  bagi  keberlangsungan hidup manusia.
5  

Dengan begitu, setiap umat  manusia berhak memperoleh pendidikan. 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an Surat Al-Isra‟ ayat 36 yang berbunyi: 

 

 

 

 

  

 

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, 

semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya” (Q.S Al-Israa‟: 36).
6
 

 

 Kandungan dalam Ayat ini menjelaskan suatu ajakan untuk belajar dalam hal 

kebaikan. Agama Islam memandang umat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan 

yang terlahir di dunia dalam keadaan sebagai selembar kertas putih, yang masih 

bersih dan polos belum ada coretan apapun, Allah tetap memberikan kesehatan 

jasmani maupun rohani kepada manusia untuk belajar dan mengembangkan 

potensi yang dimiliki demi kesejahteran manusia itu sendiri. Pengetahuan yang 

didapatkan dari informasi yang didengar, dilihat, kemudian dipikirkan dan pada 

aktivitas pendidikan, seorang pendidik berperanan penting disamping peserta 

didik, karena pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan memiliki sifat 

yang saling berkaitan.
7
 

Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kualitas   

dari   sumber   daya   manusia,   melalui   proses   pembelajaran disekolah.  Hal  

ini  sesuai  dengan  tujuan  pendidikan  nasional  yang  ada dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 yang berbunyi  “pendidikan  

nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan membentuk watak serta 

kepribadian bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
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manusia yang beriman takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.
8
 

Menurut  Dedi  Mulyasana,  pendidikan  memiliki  peranan  yang sangat 

penting bagi kemampuan dan perkembangan peserta didik, maka 

penyelenggaraannya diharapkan mampu mengembangkan potensi-potensi peserta  

didik  agar  mencapai  pribadi  yang  bermutu. Faizal Djabidi mengatakan 

“Pengelolaan kelas adalah kemampuan pendidik untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan memulihkannya jika terjadi 

gangguan dalam proses belajar mengajar”.
9 Pengelolaan kelas dapat menciptakan 

suasana belajar yang menyenangkan sehingga membangkitkan semangat siswa 

agar dapat belajar secara lebih aktif.
 
Pendidikan  yang bermutu dibutuhkan oleh 

peserta didik untuk meningkatkan kualitas diri di masa mendatang yang 

dikembangkan melalui belajar sehingga membebaskan peserta didik dari 

ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakjujuran, dan memperbaiki dari akhlak 

serta iman yang buruk. Belajar adalah proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai  hasil  pengalamannya  sendiri  dalam  interaksi  dengan lingkungannya.
 

Moh.  Belajar dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku pada diri individu 

berkat adanya interaksi antara individu dengan individu, maupun individu dengan 

lingkungannya, sehingga mereka lebih mampu berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perubahan   prilaku   dalam   proses   belajar   terjadi disebabkan  

oleh  adanya  interaksi  dengan  lingkungan  yang  didalamnya terdapat 

serangkaian pengalaman yang mampu mengembangkan pola pikir dan mental 

peserta didik karena interaksi ini biasanya berlangsung secara sengaja.  

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendidikan berasal dari kata dasar 

didik (mendidik) yang artinya: memelihara dan memberi latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Pendidikan diartikan sebagai 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan diri melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan 

dan cara mendidik. Sedangkan dalam bahasa inggris pendidikan disebut “To 

educate” yang artinya memperbaiki moral dan melatih intelektual.
10

 Dalam proses 

belajar terdapat berbagai komponen yang dilibatkan, antara lain pendidik,  peserta  

didik,  materi  belajar,  waktu  belajar,  dan tempat belajar. Kelima komponen 

tersebut saling berkaitan. Tanpa adanya peserta didik, seorang pendidik tidak 

dapat menjadi pengajar sebagai pihak yang menyampaikan materi belajar. 
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Pembelajaran dikondisikan agar mampu mendorong kreativitas anak secara 

keseluruhan, membuat peserta didik aktif, mencapai tujuan pembelajaran secara 

efektif dan berlangsung dalam kondisi menyenangkan.  

Berkaitan dengan belajar, peran pendidik dalam proses belajar- mengajar  

meliputi berbagai  hal yaitu peran dan tugas pendidik ialah mengajar, memimpin  

kelas, pembimbing, pengatur  lingkungan,  partisipasi, ekspeditor, perencana, 

supervisor, motivator, dan konselor.
7 

Pada situasi pembelajaran, seorang pendidik 

akan menghadapi berbagai keragaman. Keragaman tersebut seperti keragaman 

latar budaya, ras, suku, agama, etnis, jenis kelamin, tingkat  ekonomi, dan banyak 

hal lainnya.  Karena adanya  keragaman  latar  belakang  tersebut, peserta didik 

perlu juga mendapatkan perhatian agar dalam pembelajaran tercipta lingkungan 

yang ada saatnya pendidik mengalami kesulitan jika keberagaman itu terkait 

dengan keragaman kemampuan peserta didik dalam belajar. Salah satu penyebab 

pendidik mengalami kesulitan tersebut, biasanya karena sistem pembelajaran yang 

monoton. Hal ini dapat menyebabkan kejenuhan pada peserta didik, sehingga 

proses belajar mengajar tidak kondusif terhadap pemahaman dalam menerima 

pelajaran. 

Belajar merupakan suatu yang kompleks. Tiap orang memiliki ciri unik 

untuk belajar. Hal ini disebabkan oleh efisiensi mekanisme penerimaannya dan 

kemampuan tanggapannya. Seorang pelajar yang normal akan memperoleh 

pengertian dengan cara mengolah rangsangan dari luar yang ditangkap inderanya, 

baik indera penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba. Semakin baik 

tanggapan seseorang tentang suatu objek, orang, peristiwa, atau hubungan, 

semakin baik pula hal tersebut dapat dimengerti”.
11

 

Kegiatan belajar peserta didik di dalam kelas bergantung terhadap banyak 

faktor, antara lain pendidik, hubungan pribadi antara peserta didik dalam  kelas,  

dan  kondisi  umum  serta  suasana  dalam  kelas. Pendidik berperan penting 

untuk membentuk prilaku belajar peserta didik. Maka dari  itu,  menciptakan  

lingkungan  belajar  yang  efektif  dan  mampu mengelola kelas hendaknya 

dipahami oleh pendidik.  Selain itu, pendidik perlu menciptakan komunikasi yang 

baik, antara pendidik dengan peserta didik, maupun peserta didik dengan peserta 

didik. Sehingga dalam proses pembelajaran  peserta  didik  dapat  memberikan  

respon  yang  positif  dan suasana kelas menjadi hidup. Salah satu tempat yang 

digunakan dalam proses belajar adalah kelas. Kelas merupakan lingkungan belajar 

dan merupakan suatu aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisir. Jadi, 

lingkungan ini perlu diatur dan diawasi supaya kegiatan belajar mengarah kepada 

tujuan pendidikan. Lingkungan yang baik bersifat menantang dan merangsang 

peserta didik untuk belajar dalam mencapai yang efektif, maka seorang pendidik 
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hendaknya memahami keterampilan pengelolaan kelas. 

Faizal Djabidi mengatakan “Pengelolaan kelas adalah kemampuan pendidik 

untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

memulihkannya jika terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar”.
12 

Pengelolaan kelas dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

sehingga membangkitkan semangat siswa agar dapat belajar secara lebih aktif. 

Pengelolaan kelas menurut Mulyasa merupakan keterampilan guru untuk 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika 

terjadi gangguan di dalam kelas.
13

  

Disimpulkan bahwa Pengelolaan Kelas adalah sebuah usaha yang 

dilakukan  oleh  pendidik  untuk  menciptakan  kondisi  belajar  yang kondusif  

dan  menyenangkan  agar  proses  pembelajaran  dapat  berjalan sesuai  dengan  

tujuan  yang  ingin  dicapai.  Dijelaskan  dalam  Al-Qur‟an surah An-nahl ayat 

125, Allah SWT. berfirman: 

 

اْدُع إِلَىَسِبيل َزبِّك بِاْلِحْكَمةَواْلَمْىِػظَةَوَجاِدْلهُم بِالَّتِيِهيأَْحَسىإِوَّسبَّكهُى أَْػلَمبَِمىَُضلَّؼه 

﴾١٢١َسبِيلِِهَىهُىأَْػلَمبِاْلُمْهتَِديه﴿  

 

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan 

pelajaran yang baik dan berbantahlah mereka dengan cara yang baik. 

Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 

tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 

mendapat petunjuk” (Q.S. An-Nahl: 125)
14

 

 

Dari  ayat  menjelaskan  tentang  pengelolaan  kelas  yang mengajarkan 

dalam pendekatan pengelolaan kelas untuk selalu berbuat baik di jalan yang benar 

dan apabila ada yang salah maka tegurlah dengan cara yang baik pula. Hal ini 

bertujuan agar tercapainya tujuan yang dicita- citakan.  Pengelolaan  kelas  

diperlukan  karena  dari  hari  ke  hari  bahkan waktu ke waktu tingkah laku 

peserta didik selalu berubah. Hari ini peserta didik dapat belajar dengan baik dan 

tenang, tetapi besok belum tentu. Kemarin dapat terjadi persaingan yang sehat 

dengan kelompok, di masa mendatang boleh jadi persaingan tersebut kurang 

sehat. 

Disimpulkan   bahwa   dalam   proses   pembelajaran pendidik sangat 

berperan penting sebagai pencipta kondisi peserta didik dikelas,  dan  peserta  

didik  merupakan  pihak  yang  menikmati  kondisi belajar  yang  diciptakan  

pendidik.  Oleh  karenanya,  untuk  terciptanya kondisi belajar yang kondusif dan 
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efektif, maka seorang pendidik harus dapat memanajemen kelas dengan baik 

Pengelolaan kelas sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan 

didalam kelas. Kebutuhan terhadap pengelolaan dikelas, bukan hanya karna 

kebutuhan akan efektivitas dan efesiensi proses pembelajaran melaui 

pengoptimalan fungsi kelas, namun lebih dari itu, pengelolaan di dalam kelas 

merupakan respon terhadap semakin meningkatnya tuntutan kelas,guru dituntut 

untuk mampu menghasilkan peserta didik yang utuh, sesuai dengan fungsi 

pendidik dalam undang-undang sistem pendidikan nasional, yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik. 

Guru terampil adalah guru yang mampu mengimplementasikan fungsi-

fungsi manajemen dalam berbagai program dan kegiatan yang ada di kelas. 

Beberapa alasan penting mengapa manajemen mesti diimplementasikan dikelas 

karna manajemen merupakan suatu kekuatan yang mempunyai fungsi sebagai alat 

pemersatu, penggerak, dan pengkoordinir, manajemen merupakan sistem kerja 

yang rasional dalam rangka pencapaian tujuan, manajemen merupakan prinsip-

prinsip yang universal sehingga dapat dipergunakan dalam setiap kegiatan kelas 

tanpa mengubah budaya positif yang ada dikelas.
15

 

Sebagai     pengelolaan  kelas  yang  efektif,  maka  di  dalamnya terdapat  

orang-orang  yang  melakukan  kegiatan  belajar  dengan karakteristik yang unik. 

Pengelolaan kelas yang efektif perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Kelas merupakan sistem yang diorganisasi untuk tujuan, yang dilengkapi 

dengan tugas-tugas dan dipimpin serta diarahkan oleh guru. 

2. Guru merupakan tutor dan teladan bagi semua peserta didik yang ada di kelas, 

bukan hanya untuk satu peserta didik pada waktu tertentu. 

3. Kelompok belajar yang ada di kelas mempunyai prilaku tertentu yang kadang 

berbeda dengan prilaku kelompok maupun individu lainnya di dalam kelas. 

4. Kelompok belajar yang ada di kelas memberikan pengaruh terhadap individu 

yang menjadi anggotanya. 

5. Dalam belajar dan pembelajaran, praktik guru cenderung terpusat pada 

hubungan guru dan peserta didik. 

6. Struktur kelompok belajar, pola komunikasi kelompok belajar yang terbentuk,  

dan  kesatuan  kelompok  belajar  ditentukan  oleh keterampilan manajerial 

guru dalam mengelola kelompok belajar yang ada di kelas. 

7. Struktur kelompok belajar, pola komunikasi kelompok belajar yang terbentuk,  

dan  kesatuan  kelompok  belajar  ditentukan  oleh keterampilan guru sebagai 

simbol pemersatu di kelas.
16
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Pembelajaran dikatakan efektif apabila dalam proses pembelajaran setiap 

elemen berfungsi secara keseluruhan, peserta didik merasa senang, puas  dengan  

hasil  pembelajaran,  membawa  kesan,  sarana  memadai, materi, metode, dan 

guru yang profesional. Keaktifan belajar peserta didik merupakan hal yang tidak 

kalah penting dalam meningkatkan mutu belajar. Pada saat peseta didik aktif 

jasmaninya dengan sendirinya jiwanya akan ikut aktif pula. Peserta didik 

diharapkan dapat mengekpresikan kemampuannya secara totalitas, maka dari itu 

peserta didik harus diberi kesempatan untuk berbuat sendiri sesuai keinginan dan 

bakatnya. Aktif jasmani berarti peserta didik giat dalam berbagai hal yang 

berkaitan dengan aktifitas fisik seperti bermain, bekerja, melakukan eksperimen, 

menulis, dan berbagai aktifitas fisik lainnya. Sedangkan aktif psikis/kejiwaan 

berarti daya jiwa peserta didik bekerja sebanyak-banyaknya  dalam  melakukan  

proses  belajar  seperti  membuat keputusan, menganalisa serta memecahkan 

masalah. 

Selain itu, untuk membangun iklim belajar yang kondusif bagi kegiatan 

belajar peserta didik, maka ada hal yang harus diperhatikan dan di atur dengan 

baik oleh guru. Dalam hal ini kondisi fisik kelas, ruang dan segala fasilitas yang 

ada dalam kelas. Kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan dapat terwujud 

apabila guru mampu mengatur suasana pembelajaran, pembelajaran, 

mengkondisikan pesrta didik untuk belajar dan memanfaatkan atau menggunakan 

sarana pengajaran. Syaiful Bahri Djamarah berkata: “pengelolaan kelas 

merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar 

yang optimal dan mengembalikannya  bila  terjadi  gangguan  dalam  proses  

belajar mengajar”.
15 

Pengelolaan kelas dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan  sehingga  membangkitkan  semangat  siswa  agar  dapat belajar 

secara lebih aktif. 

Menurut Diedrich dalam buku hard skill and soft skill menggolongkan 

indikator keatifan belajar peserta didik berdasarkan jenis aktivitasnya   yaitu   

kegiatan   visual   seperti   membaca,   memperhatikan gambar, demonstrasi, dan 

percobaan. Kegiatan lisan seperti bertanya, memberikan saran, mengeluarkan 

pendapat, mengadakan wawancara, dan berdiskusi. Kegiatan mendengarkan 

seperti mendengarkan uraian, percakapan, diskusi dan pidato. Kegiatan menulis 

seperti menulis cerita, karangan, dan menyalin. Kegiatan menggambar seperti 

membuat grafik, peta dan diagram. Kegiatan motorik seperti melakukan 

percobaan dan bermain. Kegiatan mental seperti menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis dan mengambil keputusan. Serta kegiatan 

emosional seperti gembira, bersemangat, bergairah, berani dan tenang. 

Diedrich menggolongkan indikator keaktifan belajar siswa berdasarkan 

jenis aktivitasnya sebagai berikut: 
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1. Kegiatan visual (Visual activities), misalnya membaca, memperhjatikan 

gambar demonstrasi, percobaan. 

2. Kegiatan lisan (Oral activities), misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

interupsi. 

3. Kegiatan mendengarkan (Listening activities), seperti mendengarkan uraian: 

percakapan, musik, diskusi, pidato. 

4. Kegiatan menulis, (Writing activities), seperti menulis cerita, karangan, 

laporan, angket, menyalin. 

5. Kegiatan menggambar (Drawing actrivities), misalnya menggambar, membuat 

grafik, peta, dan diagram. 

6. Kegiatan motorik (Motor activities), antara lain melakukan percobaan 

membuat konstruksi, model mereparasi, bermain, berkebun, beternak. 

7. Kegiatan mental (Mental activities), contohnya menaggapi, mengingat, 

memecahkan soal, menganalisis, membuat hubungan, mengambil keputusan. 

8. Kegiatan emosional (Emotional activities), seperti menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang, dan gugup. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, terdapat satu indikator pengelolaan kelas 

yang belum terlaksana secara maksimal yaitu pada kelompok belajar, dikarenakan 

pada kelompok belajar tersebut memberikan pengaruh tidak efektif dalam 

pengelolaan kelas. Setelah dilakukan observasi terdapat peserta didik yang 

memberi pengaruh yang kurang baik saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, 

peneliti juga melakukan wawancara dengan wali kelas di SD Muhammadiyah  1 

Bandar Lampung yang menjelaskan kondisi yang terjadi pada saat proses belajar 

mengajar. Dalam proses pembelajaran berlangsung keaktifan peserta didik 

tergolong sedang, tidak semua peserta didik  aktif didalam  kelas.  Beliau  sudah  

menerapkan  kedisiplinan  yang salah satunya seperti selalu membiasakan berdo‟a 

sebelum memulai pelajaran. Hal ini berpengaruh baik sehingga menjadi kebiasaan 

peserta didik. Namun, masih ditemui sikap atau tingkah laku peserta didik yang 

dapat mengganggu kegiatan pembelajaran, seperti adanya keributan, dan acuh tak 

acuh ketika pendidik sedang menjelaskan materi pelajaran, serta peserta didik ada 

yang tidak bisa diam ditempat duduk masing-masing, melainkan masih berjalan-

jalan ketempat duduk temannya yang lain saat pendidik   menjelaskan   materi   

pelajaran, alhasil proses pembelajaran menjadi terhambat. Kesimpulannya, 

keaktifan belajar peserta didik pada sekolah ini belum merata.
17

  

Permasalahan di atas merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam 

menerapkan pengelolaan kelas yang baik. Gagalnya seorang guru mencapai 
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Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 
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tujuan pengajaran sejalan dengan ketidakmampuan guru mengelola kelas, yang 

nantinya akan berpengaruh pada keberhasilan proses belajar mengajar. Oleh 

karena itu, guru harus mengenali secara tepat pokok permasalahan pengelolaan 

kelas, baik secara perorangan maupun kelompok peserta didik. Setelah itu, guru 

harus memahami pendekatan yang cocok dan tidak cocok untuk dilakukan pada 

permasalahan tersebut, dan memilih serta menetapkan pendekatan yang paling 

tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  

telah  dilakukan  sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis 

lakukan saat ini berbeda dari aspek penelitian, tempat penelitian, waktu penelitian, 

dan hasil penelitian.  

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

“Keterampilan Pengelolaan Kelas Dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar 

Peserta Didik Kelas V Di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

     Berdasarkan dari uraian diatas dapat diidentifikasikan menjadi 

masalah sebagai berikut: 

a. Pendidikan atau pembelajaran yang ideal belum sesuai dengan  realita 

yang sebenarnya dalam penerapannya. 

b. Pemakaian media dalam pembelajaran yang belum  maksimal. 

c. Keterbatasannya penggunaan teknologi atau android untuk 

 melakukan pembelajaran. 

d. Belum maksimalnya variasi mengajar yang dilakukan guru. 

e. Kurangnya penerapan pembelajaran yang inovatif. 

 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas maka 

penulis memfokuskan penelitian ini pada Keterampilan  Pengelolaan Kelas Dalam 

Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas V di SD Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung. 

 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hubungan antara guru dengan peserta didik dalam Keterampilan 

Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik 

Kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung.? 

2. Bagaimana hubungan peserta didik dengan peserta didik dalam Keterampilan 

Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik 

Kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung? 

3. Bagaimana proses pembelajaran dalam Keterampilan Pengelolaan Kelas 

dalam Meningkatkan Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas V di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung? 
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4.  

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara guru dengan peserta 

didik dalam Keterampilan Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan 

Keaktifan Belajar Peserta Didik Kelas V di SD Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peserta didik dengan peserta didik dalam 

Keterampilan Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Peserta Didik Kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pembelajaran dalam 

Keterampilan Pengelolaan Kelas dalam Meningkatkan Keaktifan 

Belajar Peserta Didik Kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pendidik 

 Penelitian ini di harapkan dapat membuat para pendidik dapat 

menambah wawasan ilmu dan pengetahuan sehingga peserta didik mampu 

menerapkan pengelolaan kelas dalam meningkatkan keaktifan belajar peserta 

didik, sehingga pesan yang disampaikan dalam proses pembelajaran dapat 

berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pendidikan. 

2. Bagi Peserta Didik 

 Penelitian ini diharapkan agar peserta didik dapat menerima 

pembelajaran dengan efektif, menyenangkan, kondusif dan lebih aktif ketika 

dalam proses belajar mengajar sehingga ilmu yang diharapkan oleh peserta 

didik dapat diperoleh dengan baik sesuai dengan tujuan. 

3. Bagi Sekolah 

 Bagi sekolah yang memiliki pendidik yang cerdas dan terampilakan 

dikenal baik bagi peserta didik dan bagi masyarakat sehingga minat 

masyarakat terhadap sekolah tersebut akan meningkat. 

 

H. Kajian Penelitian yang Relevan 

Agar penelitian dilakukan lebih jelas dan kuat, peneliti melakukan 

penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti mendapatkan 

beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Mardatillah (2016)  
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  “Hubungan pengelolaan kelas terhadap keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa”. Jenis penelitian ini 

adalah penelitian pra experiment dengan metode penelitian kuantitatif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah 309 orang, sampel 51 orang. Dengan variable 

penelitian yaitu Hubungan Pengelolaan Kelas sebagai variable bebas dan 

Keaktifan Siswa Dalam Proses Pembelajaran sebagai variable terikat. 

Selanjutnya data disimpulkan dengan menggunakan metode angket. Hasil 

penelitian yang dilakukan peneliti yang dilakukan peneliti dapat disampaikan 

bahwa Hubungan Pengelolaan kelas terhadap keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pallangga, Kec. Pallangga, 

Kab.Gowa dapat dikatakan sangatlah berperan dan saling mempengaruhi satu 

sama lain artinya bahwa pengelolaan kelas sangat berpengaruh dengan keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia ini terbukti hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa nilai korelasi = 0,64 lebih besar dari atau 5,831 ≥ 2,021, 

Maka Ho ditolak artinya ada hubungan yang signifikan antara Pengelolaan Kelas 

terhadap Keaktifan Belajar Siswa, Ha di terima. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut di atas, disimpulkan bahwa pengelolaan kelas sangat berpengaruh 

artinya bahwa pengelolaan kelas sangat membantu terhadap peningkatan 

keaktifan siswa . hal ini dibuktikan dengan adanya keaktifan belajar siswa dalam 

proses pembelajaran yang sangat baik di SMA Negeri 1 Pallangga, Kec. 

Pallangga, Kab. Gowa.
18

 

2. Frederika Feni Fitri, Andriani Rosita dan Rusno (2018)  

  “Pengaruh Keterampilan Pengelolaan Kelas, Metode Mengajar Guru 

Dan Keaktifan Siswa Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh keterampilan pengelolaan kelas, 

metode mengajar guru dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar, 2) Pengaruh 

keterampilan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar, 3) Pengaruh metode 

mengajar guru terhadap hasil belajar 4) Pengaruh keaktifan siswa terhadap hasil 

belajar.Penelitian ini termasuk penelitian explanatory research. Populasi 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII dan VIII SMP Kristen Petra Malang 

sebanyak 59 siswa. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

angket atau kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

analisis regresi linear berganda yang sebelumnya telah dilakukan Uji asumsi 

klasik meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji 

autokorelasi. Uji hipotesis meliputi uji t, uji f, dan uji R2. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 1) keterampilan pengelolaan kelas, metode mengajar guru, 

                                                 
18

 Mardatillah, „Hubungan Pengelolaan Kelas Terhadap Keaktifan Siswa Dalam Proses 

Pembelajaran Di Sma Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa‟, Jurnal Kependidikan Media, 

Volume 5, (2016). 



12 

 

 

 

dan keaktifan siswa berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar dengan nilai 

Fhitung sebesar 16.868 dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,005.
19

 

3. Dwi Okta Puspitaningdyah (2018)  

  “Pengaruh keterampilan mengelola kelas dan keaktifan belajar terhadap 

hasil belajar IPS SD”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

keterampilan guru mengelola kelas dan keaktifan belajar siswa secra bersama-

sama terhadap hasil belajar IPS kelas IV. Metode pengumpulan data 

menggunakan observasi, angket, tes, wawancara, dan dokumentasi.  Sampel 

dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV di SDN Sekaran 01, SDN Sekaran 02, 

SDN Kali Segoro, dan SDN Mengunsari. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat pengaruh keterampilan guru mengelola kelas terdapat pengaruh hasil 

belajar dan keaktifan belajar.
20

 

4. Suarni (2017)  

  “Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar 

Organisasi Pelajaran PKN Melalui Pendekatan Pembelajaran PAKEM Untuk 

Kelas IV SD Negeri 062988 Medan Johor TA 2014/2015”. Tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan 

penerapan pendekatan pembelajaran PAKEM pada pelajaran PKn kelas IV SD 

Negeri 064988 Medan Johor. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan 

Kelas (Classroom Action Research). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV 

SD Negeri 064988 Medan Johor. dengan jumlah sampel sebanyak 22 orang siswa 

tahun ajaran 2014/2015. Pelaksanaan PTK ini dilakukan dengan dua siklus, 

setiap siklus terdiri dari beberapa tahap yaitu : perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, refleksi dan evaluasi. Penelitian ini menerapkan pendekatan 

pembelajaran PAKEM untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa.Berdasarkan 

analisis data diperoleh bahwa dari 22 orang siswa pada kondisi awal diperoleh 

rata-rata skor aktifitas belajar siswa sebesar 9 dan 77, 27% kategori kurang aktif. 

Pada Siklus I Pertemuan 1 diperoleh rata-rata skor keaktifan belajar siswa 

sebesar 10 dan 68,18% kategori kurang aktif, selanjutnya pada siklus I pertemuan 

2 diperoleh rata-rata skor keaktifan belajar siswa meningkat menjadi 13 dan 50% 

termasuk kategori cukup aktif. Pada Siklus II Pertemuan 1 diperoleh ratarata skor 

aktifitas belajar siswa sebesar 16 dan 40,91% sudah termasuk kategori aktif, pada 

Siklus II Pertemuan 2 diperoleh rata-rata skor aktifitas belajar semakin 

meningkat menjadi 19 termasuk kategori aktif dan 45,45% siswa yang termasuk 

kategori sangat aktif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan 

penerapan pendekatan pembelajaran PAKEM dapat meningkatkan keaktifan 

                                                 
19

 Frederika Feni Fitri, Andriani Rosita & Rusno, „Pengaruh Keterampilan Pengelolaan 
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Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (Jrpe), Vol. 2 Np. (2018), 1–6. 
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belajar siswa pada pelajaran PKn dengan materi sumber daya alam dan kegiatan 

ekonomi kelas IV SD Negeri 064988 Medan Johor. T.A. 2014/2015. Hal ini 

berarti bahwa penerapan pendekatan pembelajaran PAKEM dapat digunakan 

sebagai alternative dalam pembelajaran PKn.
21

 

5. Reny Wahyu Bigmanto (2020)  

  “Upaya Guru dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa Melalui 

Pengelolaan Kelas Pada Mata Pelajaran Qur`an Hadis Kelas VIII di MTs. Al-

Islam Joresan Tahun Pelajaran 2019/2020”. tujuan peneliti melakukan penelitian 

ini untuk mengetahui: (1) bentuk upaya guru dalam meningkatkan keaktifan 

siswa melalui pengelolaan kelas dalam pembelajaran Qur‟an Hadis kelas VIII, 

(2) keaktifan siswa kelas VIII dalam pembelajaran Qur‟an Hadis, (3) faktor 

pendukung dan penghambat keaktifan siswa kelas VIII pada pembelajaran 

Qur‟an Hadis di Mts Al-islam Joresan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, 

penelititan ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang 

digunakan menggunakan konsep Milles dan Hubberman yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dapat 

disimpulkan bahwa, (1) upaya guru dalam meningkatkan keaktifan siswa pada 

pembelajaran Qur‟an Hadis dapatdilakukan melalui perencanaan yang terdiri dari 

menyusun prota, promes, kalender pendidikan, silabus, dan RPP; melakukan 

usaha preventif dan kuratif dalam proses belajar mengajar,serta menciptakan 

iklim/suasana kelas yang memadai. (2) Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

Qur‟an Hadis bersifat fisik dan nonfisik. Adapun keaktifan siswa yang bersifat 

fisik seperti siswa aktif bertanya, mengeluarkan pendapat dan aktif menjawab. 

Sedangkan keaktifan siswa yang bersifat nonfisik seperti siswa mencari berbagai 

informasi dalam pemecahan masalah, minat siswa mengikuti proses belajar 

mengajar,semangat dan antusias siswa selama proses pembelajaran. (3) Faktor 

penghambat dalam meningkatkan keaktifan siswa pada pembelajran Qur‟an 

Hadis adalah banyaknya kegiatan yang diikuti siswa sehingga waktu belajarnya 

kurang baik, jam pelajaran terakhir. Sedangkan untuk faktor pendukung siswa 

dalam pembelajaran. Qur‟an Hadis adalah dengan tersedianya fasilitas-fasilitas 

dan sarana prasarana.
22
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I. Metode Penelitian 

 Metode kualitatif adalah metode dinamakan metode tradisional karena 

metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi.
23

 Jenis  

penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian kualitatif. 

Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatf adalah data deskriptif yang 

umumnya berbentuk kata-kata, gambar, atau rekaman.
24

 Kirk dan Miller 

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada 

manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Dengan kata 

lain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata- kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Proses dan 

maksna berdasarkan perspektif subyek lebih ditonjolkan dalam penelitian 

kualitatif.  

 Penelitian   yang   dilakukan   oleh   penulis   adalah   dengan 

menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui penelitian 

lapangan (Field Research), yaitu mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal 

seperti apa adanya sehingga memberi gambaran yang jelas tentang keadaan di 

lapangan. 

1. Tempat dan Waktu Penelitian 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung yang beralamatkan di Jl. Hi. Zainal Abidin Pagar Alam, No. 

14/58 Labuhan Ratu Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. 

b. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada saat semester ganjil tahun ajaran 

2021/2022. 

 

2. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan peneliti adalah 

pendidik, kepala sekolah, dan peserta didik kelas V di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung berjumlah 28 peserta didik, dan 1 

pendidik. 

b. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah objek yang akan diteliti oleh peneliti, dalam 
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hal ini yang menjadi objek penelitian adalah pengelolaan kelas dan 

prestasi belajar peserta didik. 

 

3. Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Adapun berdasarkan perolehan  sumber datanya, maka data dapat 

dikumpulkan menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber 

primer ialah sumber data yang diperoleh melalui informan penelitian yang 

dapat langsung memberikan data kepada pengumpul data, adapun sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak dapat secara langsung memberikan 

data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen.
25

 

 Apabila dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan 

wawancara, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang 

menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis 

maupun pertanyaan lisan. Sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

maupun dokumen. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 

IV di SD 1 Muhammadiyah Bandar Lampung. Sedangkan objek atau 

tempat penelitian ini adalah SD 1 Muhammadiyah Bandar Lampung. 

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilaksanakan pada 

kondisi alamiah (natural setting) dan data dari sumber primer.
26

 

` Dilihat dari teknik pengumpulan data, maka pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview 

 (wawancara), dan dokumentasi: 

1. Observasi 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan haya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Data itu dikumpulkan dan dengan bantuan berbagai alat sehingga 

                                                 
25
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benda-benda yang sangat kecil  maupun yang sangat jauh dapat 

diobservasi dengan jelas.
27

  

 Sanafiah  Faisal  mengklasifikasikan  observasi  menjadi 

observasi   berpartisipasi   (participant   obsevasion),   observasi   

yang secara terang-terangan (overt observation) dan tersamar (covert 

observation), serta observasi yang tak berstruktur (unstructured 

observation):28
 

a. Observasi partisipatif 

Observasi  ini,  peneliti  terlibat  dengan  kegiatan sehari-

hari  orang  yang  diamati  atau  yang  digunakan  sebagai sumber 

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan 

apa yang dilakukan oleh sumber data. 

b. Observasi terus terang atau tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang 

melakukan penelitian. Jadi, mereka yang diteliti mengetahui sejak 

awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. 

c. Observasi tak berstruktur 

 Observasi dalam penelitian dilakukan dengan tidak berstruktur, 

karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi akan 

berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Dalam 

penelitian ini, penulis menggunakan observasi partisipasif dimana 

penulis melakukan observasi untuk mengamati secara langsung dan 

terlibat dalam kegiatan sehari-hari kepada sumber data terhadap 

situasi dan keterampilan pengelolaan kelas dalam meningkatkan 

keaktifan belajar siswa kelas IV di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. 

2. Wawancara/Interview 

  Wawancara adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian yaitu suatu kejadian proses interaksi 

Tanya jawab antara pewanwancara dan sumber informasi yang 

dilakukan secara langsung.
29

 Wawancara, yaitu suatu kegiatan 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada  para  responden.
 

Wawancara  digunakan  sebagai  teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

                                                 
27

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2018), H. 310. 

 
28

 Ibid, H. 310. 
29

  Muru Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan 

(Jakarta: Kencana, 2017), H. 372. 
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permasalahan harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam. Macam-macam wawancara    

yaitu:    wawancara    terstruktur    (Structured    interview), wawancara  

tak  berstruktur  (Unstructured  interview),  dan  wawancara 

semiterstruktur (Semisetructure Interview): 

a. Wawancara terstruktur 

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. 

Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data 

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang alernatif jawabannya pun telah disiapkan. 

b. Wawancara tak berstruktur 

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas, 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 

c. Wawancara semiterstruktur. 

 Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth 

interview, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas dibandingkan 

dengan  wawancara  terstruktur.  Tujuan  dari  wawancara  ini  

adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, 

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan 

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. 

Penelitian ini, penulis menggunakan wawancara semiterstruktur, 

dimana penulis melakukan wawancara secara terbuka tentang 

keterampilan pengelolaan kelas dalam meningkatkan keaktifan 

belajar siswa kelas V di SD 1 Muhammadiyah Bandar Lampung. 

3. Dokumen 

  Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen  dapat  berbentuk  tulisan,  gambar,  atau  karya-karya 

monumental. Dokumentasi   digunakan   untuk   mencari   data   guna 

melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh. Dalam hal ini, 

dokumentasi difokuskan untuk melihat dan menganalisis prosedur 

pembelajaran, dan dokumentasi untuk memperoleh data dari sekolah, 

seperti keadaan peserta didik, visi dan misi, dan struktur organisasi. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi teknik, yaitu 

penggabungan antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
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5. Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik yang bermacam-macam dan dilakukan  

secara  terus-menerus  sampai  datanya  jenuh.  Dengan pengamatan  yang  

terus-menerus  tersebut,  maka  akan  mengakibatkan variasi  data  yang  

tinggi.  Analisis  data  dalam  penelitian  ini  bersifat induktif, yaitu suatu 

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

 “Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data yang   

dilakukan   yakni  data   display (penyajian data), dan conclusion 

drawing/verivication (kesimpulan)”
39

: 

1. Reduksi data (Data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Oleh   

karena   itu   diperlukan   pencatatan   secara   teliti   dan   rinci. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola, serta 

membuang  yang  tidak  perlu. Dengan  demikian,  data  yang  telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah  peneliti  untuk  melakukan  pengumpulan  data 

selanjutnya, serta akan mencarinya jika diperlukan. Dalam penelitian 

ini data yang direduksi adalah hasil wawancara yang diperoleh peneliti 

di lapangan. Hasil wawancara yang ditulis bukanlah seluruh percakapan 

yang ada, tetapi hanya point pentingnya saja. 

2. Penyajian data (Data display) 

Setelah   data  direduksi,   maka  langkah   selanjutnya   adalah 

display data. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 

dalam   bentuk   uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman menyatakan bahwa, 

dalam penyajian data pada  penelitian  kualitatif  yang  paling  sering 

digunakan adalah dengan teks yang   bersifat naratif. Dalam 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya. 

3. Kesimpulan (Verification/Conclusion Drawing) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data menurut Miles dan Huberman  

ialah  verifikasi  dan  penarikan  kesimpulan.  Kesimpulan awal masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 

yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Akan tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada 

tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 
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peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan  

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru,  yang sebelumnya 

belum pernah ada. 

 

6. Uji Keabsahan Data 

 Penelitian kualitatif ini, data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.
43 

Untuk menguji keabsahan 

data  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  triangulasi.  Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain. Selain itu, digunakan untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Triangulasi pada pengujian kredibilitas ada 

3 macam, yakni triangulasi sumber dan triangulasi teknik: 

1.  Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Adapun sumber data yang dimaksud, yakni: a. Guru, dan b. 

Proses pembelajaran. 

2. Triangulasi  metode,  yaitu  dengan  cara mencari  data lain  mengenai 

sebuah fenomena yang diperoleh dengan menggunakan metode yang 

berbeda, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, 

data atau hasil  yang diperoleh dengan metode ini dibandingkan dan 

disimpulkan sehingga memperoleh data yang dapat dipercaya. 

3. Triangulasi waktu, yakni dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan observasi, wawancara, ataupun metode lain dalam 

waktu yang berbeda. 

Uji kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan triangulasi sumber, untuk mendapatkan data melalui 

beberapa sumber, dan membandingkan hasil observasi, wawancara, 

serta dokumentasi. Penelitian ini penulis hanya menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. 

 

J. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian  ini sebagai berikut: 

1. Bab I Pendahuluan: Pada bagian ini memuat penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, kajian penelitian yang 

relevan, dan sistematika pembahasan.  

2. Bab II Kajian Teori: Bab II memuat teori-teori yang dipakai.  
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3. Bab III Metode Penelitian: Bab III memuat tentang metode penelitian dan 

gambaran umum objek pebelitan  dan penyajian. fakta set data penelitian. 

4. Bab IV Analisis Penelitian: Bab IV memuat tentang Analisis Data Penelitian 

dan Temuan Penelitian. 

5. Bab V Penutup: Bab V memuat tentang Simpulan dan Rekomendasi 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1. Pengelolaan Kelas 

1. Pengertian Pengelolaan Kelas 

  Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yakni kata pengelolaan dan kata 

kelas. Untuk mendefinisikan istilah pengelolaan kelas perlu melacak kedua kata 

tersebut. Kata pengelolaan memiliki makna yang sama dengan menagement 

dalam bahasa inggris, selanjutnya dalam bahasa indonesia menjadi manajemen. 

Menurut Saiful Sagala manajemen adalah serangkaian kegiatan pendayagunaan 

segala sumber daya secara efektif untuk mencapai suatu tujuan. Kelas adalah 

ruangan yang dibatasi oleh empat dinding tempat sejumlah siswa berkumpul 

untuk mengikuti proses pembelajaran.
30

  

  Guru memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan kuantitas 

dan kualitas pembelajaran. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek 

pembelajaran yang harus dikuasai guru agar siswa dapat belajar dengan 

optimal. Pengelolaan kelas yang baik akan membuat suasana kelas menjadi 

kondusif untuk proses belajar mengajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Mendukung hal itu Mulyadi mengemukakan manajemen kelas adalah 

“Seperangkat kegiatan untuk mengembangkan tingkah laku siswa yang 

diinginkan dan mengurangi atau meniadakan tingkah laku yang tidak 

diinginkan, mengembangkan hubungan interpersonal dan iklim sosio emosional 

yang positif serta mengembangkan dan mempertahankan organisasi kelas yang 

efektif dan produktif.  

  Begitu pula E. Mulyasa menyatakan pendapatnya bahwa “pengelolaan 

kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran 

yang kondusif, dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam 

pembelajaran”. Hal ini dilakukan guru untuk mencapai tujuan yang diharapkan, 

terutama dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Uzer Usman juga 

menyatakan bahwa Pengelolaan kelas adalah Keterampilan guru untuk 

menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. 

Dengan kata lain kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan 

kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar.
31

 

  Sehubungan dengan hal tersebut Syaiful Bahri Djamarah juga 

menambahkan bahwa pengelolaan kelas: “Merupakan masalah tingkah laku 

yang kompleks, dan guru menggunakannya untuk menciptakan dan 

                                                 
 

30
 Saiful Sagala, “Konsep Dan Makna Pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan 

Problematika Belajar Dan Mengajar”, Bandung: Alfabeta 2017, H. 52 . 

 
31

 E.Mulyasa, “Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi”, 

Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2017 : 91. 
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mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa sehingga anak didik dapat 

mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan memungkinkan mereka dapat 

belajar. Dengan demikian pengelolaan kelas yang efektif adalah syarat bagi 

pengajaran yang efektif. Tugas utama dan paling sulit bagi guru adalah 

pengelolaan kelas. Beliau juga berpendapat Pengelolaan kelas adalah salah satu 

tugas guru yang tidak pernah ditinggalkan. Guru selalu mengelola kelas ketika 

dia melaksanakan tugasnya.  

  Pengelolan kelas dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif bagi anak didik sehingga tercapai tujuan pembelajaransecara 

efektif dan efisien. Ketika kelas terganggu, guru berusaha mengembalikannya 

agar tidak menjadi penghalang bagi proses belajar mengajar.
32

 Sehubungan 

dengan hal tersebut Syaiful Bahri Djamarah juga menambahkan bahwa 

pengelolaan kelas: “Merupakan masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru 

menggunakannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas 

sedemikian rupa sehingga anak didik dapat mencapai tujuan pengajaran secara 

efisien dan memungkinkan mereka dapat belajar.  

  Dengan demikian pengelolaan kelas yang efektif adalah syarat bagi 

pengajaran yang efektif. Tugas utama dan paling sulit bagi guru adalah 

pengelolaan kelas. Beliau juga berpendapat Pengelolaan kelas dapat diartikan 

sebagai upaya mempertahankan ketertiban kelas. Dalam pengelolaan kelas, 

yang perlu diperhatikan adalah karakter kelas, kekuatan kelas, situasi kelas, 

lingkungan fisik yang ada di kelas dan lain sebagainya yang dapat 

memperlancar kegiatan belajar siswa Tetapi juga dapat menjadikan masalah 

jika tidak dikelola dengan baik.  

  Bekerja dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan 

kegiatan pengelolaan kelas, tidak bisa bertindak sembarangan. Suatu masalah 

yang timbul mungkin dapat berhasil dengan cara tertentu pada saat tertentu dan 

untuk seorang sekelompok peserta didik tertentu. Akan tetapi cara tersebut 

mungkin tak dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang sama, pada waktu 

yang berbeda, terhdapat seorang atau sekelompok peserta didik yang lain. Oleh 

karena itu, keterampilan guru untuk dapat membaca situasi kelas sangat penting 

agar yang dilakukan tepat digunakan.
33

  

 

2. Ruang Lingkup Pengelolaan  Kelas 

  Menurut Supriyanto, ruang lingkup pengelolaan kelas dapat 

diklarifikasikan menjadi dua. 

                                                 
 

32
 Syaiful Bahri Djamarah Dan Aswan Zain, “Strategi Belajar Mengajar”, Jakarta: 

Rineka Cipta, 2017, Hlm.17) 
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 (Rohani Ahmad,”Pengelolaan Pengajaran: Sebuah Pengantar Menuju Guru 

Professional, Jakarta: Rineka Cipta, 2018, H. 122-123) 
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a. Pengelolaan  kelas  yang  memfokuskan  pada  hal-hal  yang  bersifat fisik.   

Adapun   hal-hal   fisik   yang   perlu   diperhatikan   dalam pengelolaan 

kelas mencakup pengaturan dan perabot kelas serta pengaturan peserta didik 

dalam belajar. Pengaturan ruang belajar dan perabot kelas (Meja, Kursi, 

Lemari, Papan Tulis, dan Meja Guru) hendaknya memperhatikan: 

1) Bentuk dan Ruang kelas 

2) Bentuk ukuran meja dan kursi peserta didik 

3) Jumlah dan Tingkatan Peserta didik 

4) Jumlah kelompok dalam kelas 

5) Jumlah Peserta didik dalam tiap Kelompok 

b. Pengelolaan kelas  yang memfokuskan pada Hal-hal  yang bersifat non fisik. 

Hal-hal nonfisik dalam pengelolaan kelas memfokuskan pada aspek sebagai 

berikut: 

1) Interaksi Peserta didik dengan Peserta didik lainnya 

2) Peserta didik dengan Guru 

3) Lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama dan akhir 

pembelajaraan. 

Perlu diketahui bahwa guru dengan fungsi dan jabatan masing- masing 

akan berbeda pula tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan kelas. Guru 

kelas dan wali kelas lebih banyak memiliki kewenangan  dalam  mengatur  

kelasnya,  mulai  dari  kegiatan administrasi, Operasional, dan Desain ruang 

pembelajaran. Sementara, bagi guru mata pelajaran, Pengelolaan kelas hanya 

sebatas pada jam pelajaran, dimana guru tersebut melakukan kegiatan 

pembelajaran. Namun demikian, bukan berarti pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru mata   pelajaran   tidak   efektif.   Justru   guru   mata   pelajaran   

dapat mengelola kelas dengan leluasa di saat jam   atau jadwal menyajikan 

pembelajaran dikelas. 

 

3. Ragam Strategi Pengelolaan Kelas  

 Dengan adanya pengelolaan kelas, pembelajaran sebagai suatu proses 

memiliki strategi dalam upaya untuk menjadikan pembelajaran yang efektif. 

Upaya-upaya yang dilakukan guru merupakan usaha dalam menciptakan 

sekaligus memelihara kondisi dan suasana belajar yang kondusif, optimal dan 

menyenangkan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Ragam strategi 

pengelolaan kelas meliputi :  

a. Penataan lingkungan belajar  

 Lingkungan belajar di kelas sebagai situasi buatan yang berhubungan 

dengan proses pembelajaran atau konteks terjadinya pengalaman belajar, 

dapat diklasifikasikan dalam lingkungan (keadaan) fisik dan lingkungan 

sosial. Pengelolaan lingkungan fisikmeliputi penataan ruang kelas, 
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pengaturan tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya yang cukup 

menjamin kesehatan siswa dan pengaturan penyimpanan barang yang diatur 

sedemikian rupa sehingga barang-barang tersebut segera dapat digunakan.
34

  

 Segala sesuatu dalam lingkunga kelas menyampaikan pesan yang 

memacu atau menghambat belajar. Segala yang dapat kita lihat, biasanya 

memberi inspirasi untuk melahirkan pikiran yang orisinil. Demikian juga 

lingkungan belajar yang tertata rapi akan memberi inspirasi berpikir yang 

cermat dan menjadi kekuatan dalam belajar.  

b. Cara pengajaran guru  

 Dalam rangka memelihara kondisi dan suasana belajar yang efektif, 

maka guru harus mampu memilih cara yang tepat dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Karena mengajar adalah hal yang kompleks dan melibatkan 

peserta didik yang bervariasi, maka seorang guru harus mampu dan 

menguasai beragam strategi dan perspektif serta dapat mengaplikasikannya 

secara fleksibel. Dalam hal ini guru harus mampu menguasai materi 

pelajaran, strategi pengajaran, mempunyai keahlian mengelola kelas, 

keahlian motivasional, keahlian komunikasi dan dapat bekerja secara efektif 

dengan murid dari latar belakang kultural yang beragam.  

c. Pengaturan perilaku dan pemberian motivasi kepada siswa  

 Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dan lingkungan dimana 

siswa berinteraksi, diharapkan mampu membentuk sikap dan perilaku siswa 

yang baik. Dalam prosesnya, sering kali muncul perilaku siswa yang 

mengganggu kondisi kelas. Oleh karena itu, guru dapat menerapkan sistem 

reward dan punishment. Reward atau penghargaan diberikan kepada siswa 

yang berprestasi atau berperilaku baik, dan punishment atau sanksi 

(hukuman) dikenakan terhadap siswa yang melanggar peraturan. Reward 

dan punishment berfungsi untuk menumbuhkan motivasi siswa. Motivasi 

belajar adalah suatu perubahan tenaga di dalam diri seseorang (pribadi) yang 

ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. 

Menurut Clayton, motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam 

melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai 

prestasi atau hasil belajar sebaik Mungkin.
35

 

 Seorang guru seharusnya mempunyai strategi untuk memotivasi siswa 

di dalam pembelajaran. Menurut Catharina ada beberapa strategi motivasi 

belajar yaitu, membangkitkan minat belajar dengan memberikan pilihan 

kepada siswa tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari dan cara-

cara mempelajarinya, mendorong rasa ingin tahu dengan menggunakan 

strategi dan metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk 
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membangkitkan hasrat ingin tahu siswa, menggunakan variasi metode 

penyajian yang menarik dan membantu siswa dalam merumuskan tujuan 

belajar.
36

  

4. Pendekatan Dalam Pengelolaan Kelas  

 Syaiful Bahri Djamarah berpendapat bahwa “Telah disinggung tidak 

ada satupun pendekatan yang dikatakan paling baik namun pada penerapannya 

guru bisa menggunakannya sesuai dengan keadaan yang sedang terjadi. 

Beberapa pendekatan tersebut antara lain :  

a. Pendekatan kekuasaan  

 pengelolaan kelas diartiakan sebagai suatu proses mengontrol tingkah 

laku peserta didik. Peran guru disini menciptakan dan mempertahankan 

situasi disiplin dalam kelas. Kedisipilinan adalah kekuatan yang menuntut 

anak didik untuk menaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam bentuik 

norma pengikat untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam 

bentuk norma itulah guru mendekatinya.  

b. Pendekatan ancaman  

 pengelolaan kelas diartiakan sebagai suatu proses mengontrol tingkah 

laku peserta didik. Pelaksanannya dilakukan dalam bentuk memberi 

ancaman, misalnya melarang mengejek, menyindir, dan memaksa. 

c. Pendekatan kebebasan.  

 Penegeloalan kelas diartikan sebagai proses membantu anak didik 

merasa bebas mengerjakan sesuatu kapan saja, dan dimana saja. Peran guru 

adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik.  

d. Pendekatan resep (cookbook)  

 Pendekatan ini dilakukan dengan mendaftar apa yang harus dilakukan 

dan tidak harus dilakukan seorang guru dalam mereaksisemua masalah atau 

situasi yang terjadi didalam kelas. Dalam daftar digambarkan tahap demi 

tahapan yang harus dikerjkan oleh guru. Peran guru hanyalah mengikuti 

petunjuk sesuai yang tertulis dalam resep. 

e. Pendekatan pengajaran  

 Pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa perencanan dan 

pelaksanaan akan mencekgah munculnya masalah tingkah laku anak didik. 

Dan pemecakan diperlukan bila masalah tidak bisa dicegah. Pendekatan ini 

menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajara dapat mencegah atau 

menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang baik. Peranan guru 

adalah merencanakan dan mengimplementasikan pelajaran yang baik.  

f. Pendekatan pengubahan tingkah laku  

 Sesuai dengan namanya pengelolaan kelas disini diartikan sebagai 

proses mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru ialah, 
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mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah 

laku yang kurang baik.  

g. Pendekatan sosioemosional  

 Menurut pendekatan ini pengelolaan kelas merupakan sutu proses 

menciptakan iklim sosioemosional yang positif didalam kelas. 

Sosioemosional yang positif artinya adananya hubungan yang positif antara 

guru dan anak didik, dan anak didik dengan anak didik. Di sisni guru adalah 

kunci tehadap pembentukan hubungan pribadi dan peranannya adalah 

menciptakan hubungan pribadi yang sehat.  

h. Pendekatan proses kelompok  

Pengelolan kelas diartikan sebagai suatu proses mencitakan kelas sebagi 

suatu sistem sosial dan proses pengelompokan merupakan yang paling 

utama. Peran guru adalah mengusahakan agar pengembangan dan pelaksaan 

proses kelompok afektif. Proses kelompok adalah usaha mengelompokkan 

anak didik dalam beberapa kelompokan dengan berbagai pertimbangan 

individual sehingga terjadi kelas yang bergairah dalam belajar. Pendekatan 

pluralistik. Pada pendekatan ini,pengelolaan kelas berusaha menggunakan 

berbagi macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan 

dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses interaksi 

edukatif dan efisien. Jadii bebas memilih pendekatan yang sesuai dan dapat 

dilaksanakan.
37

 

  Sebagai seorang guru hendaklah menguasai pengetahuan mengenai 

pendekatan di dalam pengelolaan kelas, sehingga ketika guru mengalami 

permasalahan yang terjadi di dalam kelas guru dapat memilih dan menggunakan 

pendekatan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Sehingga proses 

belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif.  Di dalam mengelola kelas hal 

pertama yang harus diketahui adalah mengenali bagaimana kondisi kelas, 

sedangkan unsur kelas itu sendiri terdiri dari guru sebagai manajer kelas, siswa 

sebagai pelaku pelaksana belajar dan lingkungan fisik kelas yang digunakan 

untuk memperlancar kegiatan belajar siswa, Radno Harsanto menyatakan bahwa 

“Kelas harus dirancang dan dikelola dengan seksama agar memberi hasil yang 

maksimal. Pendekatan atas pengelolaan kelas sangat tergantung pada 

kemampuan, pengetahuan, sikap guru terhadap proses pembelajaran dan 

hubungan siswa yang mereka ciptakan. Ada 4 jenis kelas yang perlu diamati 

antara lain :  

1) Jenis kelas yang selalu gaduh, guru harus bergelut sepanjang hari untuk 

menguasai kelas, tetapi tidak berhasil sepenuhnya.  

2) Jenis kelas yang termasuk gaduh, tetapi suasananya lebih positif  
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3) Jenis kelas yang tenang dan disiplin, baik karena guru telah menciptakan 

banyak aturan maupun meminta agar peraturan tersebut dipatuhi.  

4) Jenis kelas yang menggelinding dengan sendirinya, guru menghabiskan 

sebagian besar waktunya untuk mengajar dan tidak untuk menegakkan 

disiplin. 
38

 

Salah satu aspek yang harus dikuasai guru adalah mengenal berbagai jenis 

kelas, karena dengan mengenalinya guru mampu mengelola kelas dengan baik 

dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan karakteristik 

kelas yang berbeda-beda. 

 

5. Fungsi  Pengelolaan  Kelas 

 Pengelolaan  kelas berfungsi untuk membuat perubahan- perubahan 

dalam kelas, sehingga peserta didik dapat bekerja sama dan mengembangkan 

kontrol diri. Peserta didik harus mampu mengontrol diri dan mengembangkan 

sikap aktif, khususnya dalam belajar. Kerja sama  anggota  kelas  sangat  

dibutuhkan  unutk  mendorong  semangat belajar peserta didik. Untuk itu, 

peserta didik perlu mengembangkan sikap kerjasama di dalam kelas guna 

menumbuhkan semangat belajar para anggotanya.  Berkaitan dengan  hal 

tersebut, guru harus mampu mengelola peserta didik terkait pengembangan 

sikap kerjasama dalam kegiatan pembelajaran. 

  Pengelolaan  kelas sangat erat kaitannya dengan pengaturan kelas 

untuk keberhasilan proses pembelajaran. Dengan demikian, salah satu tugas 

guru adalah menciptakan suasana yang dapat menimbulkan gairah belajar, 

meningkatkan    mutu dan    kualitas pembelajaran ,serta memberikan 

bimbingan pada peserta didik. Hal tersebut memerlukan pengorganisasian  

kelas yang memadai. 

 

6. Tujuan Pengelolaan Kelas 

  Hamzah B. Uno menyatakan bahwa “Tujuan umum pengelolaan kelas 

adalah menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacammacam kegiatan 

belajar mengajar. Sedangkan tujuan khususnya adalah mengembangkan 

kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan kondisi-

kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, serta membantu siswa 

untuk memperoleh hasil yang diharapkan.” 
39

 

  Selain berperan besar bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas 

yang optimal, manajemaen kelas juga berfungsi untuk :  

a. Membantu guru dalam pembagian kelompok dan pembagian tugas. 
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b. Membantu dalam pembentukan kelompok belajar.  

c. Menciptakan kerjasama yang baik antara guru dengan siswa dan antara 

siswa dengan siswa.  

  Tujuan manajemen atau pengelolaan kelas, menurut Mulyadi adalah 

sebagai berikut :  

a. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, sebagai lingkungan pembelajaran 

yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan 

mereka semaksimal mungkin.  

b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya 

interaksi pembelajaran.  

c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta media pembelajaran yang 

mendukung dan memungkinka peserta didik belajar sesuai dengan 

lingkungan sosial, emosional, dan intelektual mereka dalam kelas.  

d. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya dan sifat-sifat individunya.  

  Semua komponen keterampilan mengelola kelas mempunyai tujuan 

yang baik untuk anak didik maupun guru, sependapat dengan hal tersebut 

Syaiful Bahri Djamarah menyatakan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah : 

a. Untuk peserta didik  

1) Mendorong anak didik mengembangkan tanggung jawab individu 

terhadap tingkah lakunya dan kebutuhan untuk mengontrol diri sendiri. 

2) Membantu anak didik mengetahui tingkah laku yang sesuai dengan tata 

tertib kelas dan memahami bahwa teguran guru merupakan suatu 

peringatan dan bukan kemarahan. 

3) Membangkitkan rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam 

tugas dan pada kegiatan yang diadakan.  

b. Untuk pendidik 

1) Mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan 

pembukaaan yang lancer dan kecepatan yang tepat.  

2) Menyadari kebutuhan anak didik dan memiliki kemampuan dalam 

memberi petunjuk secara jelas kepada anak didik.  

3) Mempelajari bagaimana merespon secara efektif terhadap tingkah laku 

anak didik yang mengganggu.  

4) Memiliki strategi remedial yang lebih komprehensif dapat digunakan 

dalam hubungannya dengan masalah tingkah laku anak didik yang 

muncul dalam kelas.
40
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7. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas 

  Pada dasarnya, pengelolaan kelas sangat dipengaruhi oleh faktor 

internal dan eksternal peserta didik. Faktor internal peserta didik berhubungan  

dengan  emosi,  pikiran,  dan  perilaku.  Keanekaragaman karakteristik peserta 

didik tidak hanya terlihat secra psikis, tetapi juga dari beragamnya kondisi fisik 

dan intelektual mereka. Faktor eksternal peserta didik meliputi suasana belajar, 

posisi peserta didik, pengelompokkan peserta didik, jumlah peserta didik, dan 

sebagainya. Semakin banyak jumlah peserta didik di dalam kelas, kian besar 

kemungkinan terjadi permasalahan. Pengelompokkan peserta didik dalam kelas 

berdasarkan intelektual akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pengelolaan 

kelas. Biasanya, kelas yang terdiri atas peserta didik dengan intelektual rata-rata 

atas akan lebih mudah dikendalikan dan dikelola dibanding kelas dengan 

peserta didik rata-rata bawah. 

 

8. Indikator Keberhasilan Pengelolaan Kelas  

 Setiap guru tentunya mempunyai harapan bahwa setiap pekerjaan yang 

dilakukannya berhasil. Tidak hanya dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran, dalam segi mengelola kelas pun guru pasti ingin memperoleh 

keberhasilan. Pada akhirnya, keberhasilan dalam pengelolaan kelas akan 

berpengaruh terhadap perolehan prestasi belajar pesrta didik. Menurut Ita 

Damayanti dalam Erwin Widiasworo,
41

 terdapat enam indikator keberhasilan 

dalam pengelolaan kelas sebagaimana diuraikan berikut:  

a. Guru mengerti perbedaan antara mengelola dan mendisiplinkan kelas. 

 Dalam hal ini, guru dapat memberikan perlakuan berbeda antar 

mengelola dengan mendisiplinkan kelas. Mengelola kelas meliputi 

manajemen peserta didik, desain ruang kelas, penataan tempat duduk, serta 

pengelolaan pembelajaran.  

b. Guru yang berhasil dalam mengelola kelas tidak akan pulang dalam 

keadaan lelah.  

 Keberhasilan pengelolaan kelas berarti semua aktivitas yang ada di 

kelas berjalan sesuai harapan sehingga guru tidak terlalu banyak mengatur, 

membimbing, atau memperhatikan secara penuh setiap kali berada di 

kelas. Semua telah berjalan dengan sendirinya mengikuti aturan yang ada. 

Biasanya, guru mengeluarkan tenaga ekstra justru saat mempersiapkan 

pembelajaran di kelas atau saat awal tahun pelajaran (bagi wali kelas). 

c. Guru mengetahui perbedaan antara prosedur dan rutinitas kelas. 

 Mengetahui prosedur kelas berarti apa yang guru inginkan terjadi, 

contohnya cara masuk kelas, mendiamkan peserta didik, bekerja sama 
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dengan peserta didik, bekerja sama dengan peserta didik. Rutinitas kelas 

berarti apa yang peserta didik lakukan secara otomatis, misalnya tata cara 

masuk kelas, pergi ke toilet dan sebagainya. Prosedur cenderung lebih 

berhubungan dengan cara yang dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. 

Sedangkan peraturan merupakan uraian tentang hal-hal yang harus 

dilakukan peserta didik dan disertai dengan sanksi apabila tidak melakukan 

atau menaatinya.  

d. Guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisasi prosedur- 

prosedur.  

 Prosedur mengajarkan peserta didik akan pentingnya tanggung jawab. 

Keberhasilan pengelolaan peserta didik dapat juga terlihat dari karakter-

karakter yang tertanam pada diri peserta didik, salah satunya adalah 

tanggung jawab.  

e. Guru tidak mendisiplinkan peserta didik dengan ancaman-ancaman dan 

konsekuensi.  

 Ancaman yang diberikan guru pada peserta didik yang tidak disiplin 

justru akan semakin memicu kegagalan pengelolaan kelas. Pemberian 

konsekuensi juga tidak menjamin seratus persen peserta didik dapat 

berlaku disiplin sesuai aturan. Untuk itu, guru dapat melakukannya dengan 

pemberian teladan.  

f. Guru mengerti bahwa perilaku peserta didik bukanlah tanpa alasan.  

 Guru harus menyadari betul bahwa apapun yang dilakukan oleh peserta 

didk pasti memiliki latar belakang. Peserta idik tidak menaatiaturan juga 

biasanya memiliki alas an tersendiri. Untuk itu, guru harus mampu 

melakukan pendekatan secara persuasive terhadap peserta didik yang 

memiliki masalah. Dengan demikian, guru mengetahui kunci 

permasalahan yang ada dengan mudah dapat dicari solusinya.  

 Berbagai indikator tersebut dapat digunakan guru dalam melihat 

keberhasilan proses pengelolaan keals yang telah dilakukan. Jika ada beberapa 

indikator yang belum tercapai, guru dapat mencermati dan melakukan 

flashback. Mencari penyebab mengapa indikator tersebut belum tercapai. 

 

B. Keaktifan Belajar Peserta Didik 

1. Pengertian Keaktifan Belajar 

  Keaktifan berasal dari kata “aktif” yang berarti giat (bekerja, berusaha), 

dinamis atau bertenaga (sebagai lawan statis atau lemban), mampu beraksi dan 

bereaksi.
42

 sehingga “keaktifan dalam proses belajar adalah keadaan dimana 

siswa dituntut untuk dinamis dan berubah kearah perubahan tingkah laku baik 

jasmani maupun rohani”. ketika peserta didik belajar dengan aktif, berarti 

                                                 
 

42
 Dahlan Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah, Hlm. 24 



31 

 

 

 

secara aktif peserta didik telah mendominasi aktifitas pembelajaran dengan 

otak, baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran, memecahkan 

persoalan, dan mengaplikasikan yang telah dipelajari dalam kehidupan nyata. 

  Menurut Nana Sudjana belajar merupakan proses yang aktif, apabila 

tidak dilibatkan dalam  berbagai kegiatan belajar sebagai respondsi peserta 

didik terhadap stimulasi pendidik, tidak mungkin peserta didik dapat hasil yang 

dikehendaki. Adapun proses pembelajaran pada hakekatnya untuk 

mengembangkan aktivitas dan kreatifitas peserta didik melalui berbagai 

interaksi dan pengalaman belajar. Keaktifan belajar peserta didik merupakan 

suatu unsur yang penting bagi keberhasilan proses pembelajaran.
43

 Kata 

keaktifan ialah “aktifitas yang bersifat fisik maupun mental yaitu berbuat dan 

berfikir sebagai suatu rangkaian  yang tidak dapat dipisahkan‟. 
 
Di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktif berarti giat dalam hal bekerja ataupun 

berusaha. Para pakar psikologi Pendidikan mengartikan  bahwa  kata  belajar  

memiliki  arti  yang  berbeda-beda.  

  James O. Whitaker   dalam   Syaiful   Bahri   Djamarah   misalnya, 

mengartikan: “Belajar adalah perubahan perilaku dimunculkan atau diubah 

melalui latihan atau pengalaman”. Kemudian, Cronbach dalam Syaiful Bahri 

Djamarah berpendapat bahwa: “Belajar adalah perubahan perilaku  sebagai  

hasil  dari  suatu  pengalaman.  Lebih  lengkap  lagi Slameto dalam Syaiful 

Bahri Djamarah mengartikan “belajar sebagai suatu proses usaha yang 

dilakukan oleh individu untuk memperoleh suatu perubahan perilaku yang baru 

secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman  individu itu sendiri dalam     

intereksi dengan lingkungannya”. 

  Setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, artinya 

setiap anak akan bekerja secepatnya supaya lekas menyelesaikan tugas yang 

diberikan kepadanya.
44

 Keaktifan belajar merupakan hasil yang diperoleh 

peserta didik selama di sekolah, yang merupakan gabungan dari tiga ranah yaitu 

kognitif, afektif dan psikomotorik. Dari perpaduan tiga ranah tersebut akan 

membentuk suatu aktivitas dalam mengikuti pelajaran.
45

 Keaktifan belajar 

adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir 

sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sudirman juga 

mengemukakan bahwa beberapa jenis keaktifan jasmani maupun rohani yang 

dilakukan siswa dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai berikut: 
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a. Keaktifan indera seperti pendengaran, penglihatan, peraba, dan 

sebagainya.   Peserta   didik   diransang   memanfaatkan   inderanya sebaik 

mungkin, dengan cara mengatur pemanfaatan inderanya. 

b. Keaktifan  akal  seperti  akal  peserta  didik  yang  didorong  agar 

memecahkan masalah, menimbang, menyusun pendapat dan mengambil 

keputusan. 

c. Keaktifan ingatan seperti peserta didik menyimpan pengetahuannya yang  

diterima  dalam  otaknya  untuk  sesuatu  dan  peserta  didik mampu 

mengutarakan kembali. 

d. Keaktifan emosi seperti peserta didik didorong mampu mengatur emosinya 

dalam belajar dan mencintai pelajarannya.
46

 

Proses pembelajaran aktif, terjadi adanya aktifitas berbicara dan 

mendengar, menulis, dan membaca, serta refleksi yang menggiring kearah 

pemaknaan mengenai isi pelajaran, ide-ide, dan berbagai hal yang berkaitan 

dengan satu topik yang sedang di pelajari. Dalam pembelajaran guru lebih 

berperan sebagai fasilitator. Adanya beberapa aktivitas pembelajaran yang 

terjadi didalam pembelajaran diantaranya: 

a. Pengamatan   terhadap   beberapa   contoh   media   tayangan   yang 

memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melihat dan mengetahui. 

b. Refleksi yang dilakukan dengan cara mengungkapkan pengalaman yang 

baru dilalui. 

c. Pemecahan  masalah  yang  disajikan  memungkinkan  peserta  didik 

berada didalam kondisi semangat yang memuncak. 

d. Diskusi   melatih   peserta   didik   untuk   menganalisis,   menilai, 

membandingkan dan memecahkan masalah. 

 

 

2. Prinsip-Prinsip Belajar 

  Belajar sama halnya perkembangan berlangsung seumur hidup, dimulai 

sejak dalam ayunan sampai dengan menjelang liang lahat. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi keaktifan belajar peserta didik dibagi menjadi dua yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat dikelompokkan menjadi 

faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor fisiologis merupakan Kondisi 

umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat kebugaran 

organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas siswa dalam mengikuti pelajaran. Kondisi organ tubuh yang lemah, 

apalagi jika disertai sakit kepala misalnya, dapat menurunkan kualitas ranah 

cipta (kognitif) sehingga materi yang dipelajarinya pun kurang atau tidak 
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berbekas. Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas porolehan belajar siswa. Apa yang 

dipelajari dan bagaimana cara belajarnya pada setiap langkah perkembangan 

berbeda-beda. Berikut merupakan prinsip umum belajar, yaitu: 

a. Belajar adalah bagian dari perkembangan, yang merupakan dua hal yang 

berbeda tetapi saling berhubungan. Karena dalam perkembangan dituntut 

belajar dan dengan begitu perkembangan individu menjadi lebih pesat. 

b. Belajar berlangsung seumur hidup. 

c. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan faktor 

lingkungan, dan usaha individu itu sendiri. 

d. Belajar mencakup semua aspek kehidupan, seperti aspek sosial, budaya, 

politik, ekonomi, moral, religi, seni, keterampilan, dll. 

e. Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. 

f.  Belajar berlangsung bisa dengan guru atau tampa adanya guru. 

g. Belajar   berlangsung   dalam   situasi   formal   maupun   situasi informal. 
 

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa setiap indivdu selalu 

berkembang, sebagian besar perkembangan tersebut di peroleh melalui belajar.  

Ada  hal  penting  dalam  belajar,  yakni  belajar  berlangsung melalui 

pengalaman. Pengalaman sendiri, Bersama teman atau guru, menggunakan buku, 

internet, ataupun pengalaman langsung. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keaktifan Belajar 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat 

mempengaruhi kuantitas dan kualitas porolehan belajar siswa. Namun, diantara 

faktor-faktor rohaniah siswa yang pada umumnya dipandang lebih esensial itu 

adalah sebagai berikut: “tingkat kecerdasan/inteligensi siswa, sikap siswa, bakat 

siswa, minat siswa, dan motivasi ssiwa”.
 47

 

Faktor eksternal dapat dikelompokkan menjadi faktor non sosial dan 

faktor sosial. Faktor social meliputi Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, 

para tenaga kependidikan (kepala sekolah dan wakil-wakilnya) dan teman-teman 

sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang siswa. Faktor-faktor yang 

termasuk lingkungan nonsosial adalah gedung sekolah dan letaknya, rumah 

tempat tinggal keluarga siswa dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan 

waktu belajar yang digunakan siswa.Faktor  yang  mempengaruhi  keaktifan  

peserta  didik  dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

a. Faktor Internal Peserta didik 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik itu sendiri yang 

meliputi 2 aspek, yaitu: 
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1) Aspek Fisiologis 

2) Aspek Psikologois 

b. Faktor Eksternal Peserta Didik 

Faktor yang berasal dari luar seperti: 

1) Lingkungan Sosial seperti guru dan teman sangat mempengaruhi 

semangat belajar peserta didik. 

2) Lingkungan Non Sosial seperti gedung sekolah, rumah, alat-alat belajar, 

keadaan cuaca, juga mempengaruhi semangat belajar peserta didik. 

c. Faktor Pendekatan Belajar 

Faktor pendekatan belajar dibagi menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Pendekatan Tinggi 

2) Pendekatan Sedang 

3) Pendekatan Rendah. 
 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi belajar terdiri dari factor inernal yang meliputi aspek fisiologis, 

dan psikologis, sedangkan factor eksternal meliputi lingkungan social, dan 

lingkungan non social, dan terakhir factor pendekatan belajar. 

 

4.   Indikator Keaktifan Belajar 

Indikator keaktifan belajar antara lain sebagai berikut: 

a. Kegiatan   visual   (visual   acitivity)   misalnya   membaca, memperhatikan 

gambar demontrasi, dan percobaan. 

b. Kegiatan lisan (oral activity) misalnya menyatakan, merumuskan, bertanya, 

memberi saran, mengeluarkan pendapat, mengadakan wawancara, diskusi, 

dan interupsi. 

c. Kegiatan mendengarkan (listening activity) seperti mendengarkan uraian, 

percakapan, music, diskusi dan pidato. 

d. Kegiatan   menulis   (writing   activicity)   seperti   menulis   cerita, karangan, 

laporan, angket, dan menyalin. 

e. Kegiatan   menggambar   (drawing   activity)   misalnya   membuat grafik, 

peta dan diagram. 

f. Kegiatan  motorik  (motor  activity)  antara  lain  melakukan percobaan, 

membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, berkebun dan berternak. 

g. Kegiatan  mental  (mental  activity)  contohnya  menanggapi, mengingat, 

memecahkan soal, mengalisis, membuat hubungan dan mengambil 

keputusan. 

h. Kegiatan emosional (emotional activities) seperti menaruh minat, merasa 

bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, tenang dan gugup. 
48 
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Berdasarkan   penjelasan   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa indikator 

keaktifan belajar seperti memperhatikan penjelasan guru, memahami masalah  

yang diberikan  guru, memahami masalah  yang diberikan oleh guru, aktif 

bertanya dan menjawab pertanyaan, bekerjasama dalam kelompok, kemampuan 

mengemukakan pendapat, memberi kesempatan berpendapat kepada teman 

dalam kelompok dan mempresentasikan hasil kerja kelompok. 

 

5. Macam-Macam Keaktifan dalam Belajar Mengajar  

  Keaktifan siswa pada dasarnya mencakup keaktifan jasmani dan 

keaktifan rohani. Adapun keaktifan jasmani dan rohani tersebut adalah :  

a. Keaktifan akal  

 Keaktifan akal ini meliputi aktif dalam memecahkan masalah, 

menyusun dan mengambil keputusan. Sehingga dengan sering melakukan 

hal tersebut, maka siswa akan lebih mudah untuk berfikir dan mudah 

menyelesaikan problem pada setiap pembelajaran. 

b. Keaktifan ingatan  

 Keaktifan ingatan ini pada dasarnya dilakukan oleh siswa ketika 

menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, dimana semua yang telah 

terungkap akan disimpan dalam otak dan pada suatu saat dapat diungkapkan 

kembali dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, ingatan yang aktif 

berhubungan erat dengan konsentrasi seseorang. jika konsentrasi pada saat 

pembelajaran penuh dan terfokus dalam proses belajar, maka semua 

informasi yang telah diperoleh dalam jumlah banyak juga akan disimpan 

dalam otak, begitu sebaliknya. 

c. Keaktifan emosi  

 Keaktifan emosi pada dasarnya berhubungan dengan minat pada suatu 

pelajaran. Sehingga, siswa seharusnya mencintai pelajaran walaupun kondisi 

guru, media serta metode pembelajaran kurang sempurna.
49

 

 Selain aktivitas jasmani dan rohani, banyak aktivitas lain yang dapat 

dilakukan oleh peserta didik yang tidak hanya mencatat dan mendengarkan 

seperti lazimnya pada sekolah tradisional. Paul B. Diedrich 

mengklasifikasikan aktivitas peserta didik, yaitu :  

a. Visual activities : membaca dan memperhatikan.  

b. Oral activities : menyatakan, merumuskan, bertanya, memberi saran, 

mengajukan pendapat, dan diskusi.  

c. Listening activities : terdiri dari mendengarkan uraian dan penjelasan, 

percakapan.  

d. Writing activities : menulis cerita, karangan, laporan.  
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e. Drawing activities : menggambar, membuat grafik, peta, diagram. 

f. Mental activities : menanggapi, mengingat, memecahkan soal, 

menganalisis, melihat hubungan, dan mengambil keputusan. 

g. Emotional activities : memiliki minat, merasa bosan, berani, tenang.
50

 

 Dengan demikian, secara umum aktivitas siswa dalam proses belajar 

dapat dirangkum dalam beberapa tipe kegiatan belajar :  

a. Keterampilan  

b. Pengetahuan  

c. Informasi  

d. Konsep  

e. Pemecahan masalah
51

 

 Dari beberapa aktivitas tersebut, tentunya baik bagi siswa dan guru 

dapat memberikan manfaat dalam proses pembelajaran, diantaranya:  

a. Siswa dapat mencari sendiri pengalaman secara langsung. 

b. Memupuk kerjasama yang harmonis dikalangan para siswa yang pada 

akhirnya dapat memperlancar kerja kelompok.  

c. Siswa belajar berdasarkan minat dan kemampuannya sendiri. 

d. Belajar dapat dilaksanakan secara realistis dan konkrit, sehingga 

mengembangkan pemahaman, berpikir kritis, dan menghindari 

verbalisme.  

e. Proses pembelajaran menjadi hidup sebagaimana kehidupan masyarakat 

yang penuh dinamika.  

f. Memupuk disiplin belajar yang demokratis dan kekeluargaan. 

 Dari beberapa keaktifan tersebut dapat disimpulkan bahwa keaktifan 

siswa secara umum terdiri dari keaktifan akal, keaktifan ingatan, dan 

keaktifan emosi. Adapun keaktifan siswa dalam memecahkan masalah 

tersebut termasuk dalam keaktifan akal yang melibatkan aspek pikiran dan 

struktur kognitif secara komprehensif. 

                                                 
 

50
 Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Bandung : Jemmars, 2019), Hlm. 93 

 
51

 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta 

:Pustaka Pelajar, 2019), Hlm. 8 



58 

 

 

 

Daftar Pustaka 

Aas Siti Sholichah, “Teori-Teori Pendidikan Dalam Alquran,” Jurnal  Pendidikan 

 Islam, Vol. 07 No. 1 ( 2018),H. 25.  Https://Doi.Org/10.30868. 

Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori Dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta 

 :Pustaka Pelajar, 2019). 

Ahmad Taqiuddin, Mushab Hafalan Utsmani Madinah, (Bekasi: Maana  Publishing, 

 2019). 

Al-Quran Dan Terjemahannya Surat Al-Mujaadilah Ayat 11. 

Conny Semiawan, Pendekatan Keterampilan Proses Bagaimana Mengaktifkan Siswa 

 Dalam Belajar, (Jakarta :Pt. Gramedia, 2017). 

Dahlan Al-Barry, Kamus Induk Istilah Ilmiah. 

Darmadi, Pengembangan Model Metode Pembelajaran Dalam Dinamika 

 Belajar Siswa ( Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2017). 

Dwi Okta Puspitaningdyah. Pengaruh Keterampilan Mengelola Kelas Dan 

 Keaktifan Belajar Terhadap Hasil Belajar Ips Sd. Joyful Learning 

 Journal 7(1), 2018. 

Endang Sri Wahyuningsih, Model Pembelajaran Mastery Learning Upaya 

 Peningkatan Keaktifan Dan Hasil Belajar, (Yogyakarta: Cv Budi 

 Utama, 2020). 

Erwin Widiasworo, Cerdas Pengelolaan Kelas, (Yogyakarta: Diva Press, 2018),  

Erwin Widiasworo, Cerdas Pengelolaan Kelas, (Yogyakarta: Diva Press, 2018). Haeru 

 Mabruri, Farid Ahmadi, And Tri Suminar, „Keterampilan Guru Dalam 

 Mengelola Kelas‟, Jurnal Pendidikan Dasar Belajar Prestasi, 8.56 (2019). 

Euis Karwati, Doni Juni Priansa, Manajemen Kelas (Bandung: Alfabeta, 2019).  Hasil 

 Wawancara Kepada Shinta Bella, S.Pd, Selaku Pendidik Kelas V Di Sd 

 Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas (Malang: Madani, 2018). 

Faizal Djabidi, Manajemen Pengelolaan Kelas (Malang: Madani, 2018). 

Feni Farida Payon, Dyka Andrian, And Sasi Mardikarini, „Factors Influencing  Study 

 Activeness Of Students Studying In Grade Iii‟, Jurnal Ilmiah  Kontekstual, 

 2.02 (2021). 



59 

 

 

 

Frederika Feni Fitri, Andriani Rosita & Rusno, „Pengaruh Keterampilan  Pengelolaan 

 Kelas, Metode Mengajar Guru Dan Keaktifan Siswa  Terhadap Hasil 

 Belajar Ips Terpadu‟, Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi  (Jrpe), Vol. 2 Np. 

 (2018). 

 Gusnarib Wahab Dan Rosnawati, Teori-Teori Belajar Dan Pembelajaran 

 (Indramayu: Cv Adanu Abimata, 2020) . 

Gusnarib Wahab Dan Rosnawati, Teori-Teori Belajar Dan Pembelajaran 

 (Indramayu: Cv Adanu Abimata, 2020). 

Heris Hendriana, Dkk, Hard Skil Matematika Siswa (Bandung: Refika Aditama, 

 2018). 

Lies Kryati, „Sistem Pengelolaan Kelas Di Indonesia Dalam Kurikulum 2013‟, 

 Jurnal Pendidikan Islam Iqra, 11 (2017). 

Mardatillah, „Hubungan Pengelolaan Kelas Terhadap Keaktifan Siswa Dalam 

 Proses Pembelajaran Di Sma Negeri 1 Pallangga Kabupaten Gowa‟, 

 Jurnal Kependidikan Media, Volume 5, (2017). 

Moh. Toharudin, Buku Ajar Manajemen Kelas (Klaten: Lakeisha, 2019). 

Muru Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian  Gabungan 

 (Jakarta: Kencana, 2017). 

Nasution, Didaktik Asas-Asas Mengajar, (Bandung : Jemmars, 2019). 

Rasto Rasto And Siti Yulianti Maulani, „Satisfaction And Motivation As  Determinants 

 Of Teacher Performance‟, Jurnal Pendidikan Bisnis Dan 

 Manajemen, 5.1 (2019)Https://Doi.Org/10.17977/Um003v5i12019p011. 

Reny Wahyu Bigmanto, „Paya Guru Dalam Meningkatkan Keaktifan Siswa 

 Melalui Pengelolaan Kelas Pada Mata Pelajaran Qur`An Hadis Kelas  Viii 

 Di Mts. Al-Islam Joresan Tahun Pelajaran 2019/2020‟ (Iain Ponorogo, 

 2020). 

Robiatul Awwaliyah, Hasan Baharu, "Pendidikan Islam Dalam Sistem  Pendidikan 

 Nasional", Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. 19 No. 1, (Agustus  2018).  

Sinar, Metode Active Learning: Upaya Peningkatan Keaktifan Dan Hasil 

 Belajar Siswa, (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 

Sriyono, Teknik Belajar Mengajar Dalam Cbsa, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 

 2019). 



60 

 

 

 

Suarni. Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Pada Kompetensi Dasar  Organisasi 

 Pelajaran Pkn Melalui Pendekatan Pembelajaran Pakem  Untuk Kelas Iv Sd 

 Negeri 062988 Medan Johor Ta 2014/2015 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung:  Alfabeta, 

 2019). 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2018). 

Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019). 

Undang-Undang Ri No. 20 Th 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab  Ii, 

 Pasal 3.  

Usman El-Qurtuby, Al-Quran Cordoba,  (Bandung: Pt Cordoba Internasional 

 Indonesia 2018), Surat An-Nahl Ayat 125.  

Yosep Aspat Alamsyah, “Sikap Guru Kepada Murid (Membedah Kompetensi  Sosial 

 Sebagai Salah Satu Kompetensi Guru)”, Terampil: Jurnal Pendidikan  Dan 

 Pembelajaran Dasar, Vo 2 No. 1, (Juni 2017). 

Yoshinta Handayani, T., Khasanah, H. N., „Pendampingan Belajar Di Rumah  Bagi 

 Siswa Sekolah Dasar Terdampak Covid-19. Abdipraja‟, Jurnal  Pengabdian 

 Kepada Masyarakat, 1 (1) (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


