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ABSTRACT 
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 This study aims to improve students' learning activeness by revitalizing 
classroom management on thematic learning. Revitalization Classroom management is 
a process or a way to revive an activity in the form of class management to be more 
optimal so that the creation of good classroom management can reduce the chance of 
the occurrence of disturbance, boredom, and increase the involvement of students in 
learning The subject of this study is the students of VD Elementary School Islam Al- 
Falah Jambi which amounted to 23 people, where 9 female students and 14 male 
students in the even semester of the academic year 2016/2017 
 This research is a Classroom Action Research (PTK). The research model 
used in this research is Kemis and Mc model. Taggart is done in a cycle or cycle to 
achieve the criteria of success in research. Where every cycle includes planning, 
execution, observation, and reflection. Data analysis technique used in this research is 
descriptive qualitative and descriptive quantitative. The study was conducted from 16 
February to 10 March 2016/2017 academic year. With the revitalization activities of 
classroom management (1) Have good teaching skills in front of the classroom; (2) 
Applying the rules consistently and fairly (3) Providing variation in learning 
(Instruction Is Varied); (4) Involving students in learning (5) Giving pause on the 
sidelines of the activity; (6) Linking learning with real life  
 The results of this study indicate the increase of students' learning activeness 
by applying revitalization of classroom management seen from the indicators of student 
learning activeness such as student enthusiasm in following lessons, student interaction 
with teacher, group collaboration, student activeness, student participation in learning. 
Increased student learning activeness in each cycle that is, (1) the average of the first 
learning cycle activity I first meeting of 50.9%; (2) the average of learning activity of 
cycle I of second meeting is 70,6%; (3) the average activity of learning cycle II of the 
first meeting is 72%; (4) the average of learning activity of second cycle of second 
meeting is 85,2%. With the average learning activity in the first cycle is 60.75% and on 
the second cycle is 78.6% 
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  In accordance with the results obtained and analyzed it proves that with the 
revitalization of classroom management can improve the learning activity of students of 
VD Elementary School Islam Al-Falah Jambi which is expected to activate learn more 
students and actively participate in learning activities in the classroom 
 
I. PENDAHULUAN 

Tercapainya kompetensi siswa dalam proses belajar mengajar merupakan kolak 
ukur keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan ini bisa dilihat dari dua indikator yaitu 
keaktifan siswa selama belajar mengajar dan hasil belajar yang didapat siswa pada akhir 
pembelajaran. Indikator keaktifan diantaranya siswa antusias dalam pembelajaran, 
menjawab pertanyaan yang diajukan guru, mengerjakan pekerjaan di depan kelas. 
Sementara itu, hasil belajar siswa dapat dilihat dari tugas dan nilai ulangan hariannya 

Menurut Rusman (2014:57) “dalam melaksanakan proses pembelajaran, keaktifan 
siswa harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan 
strategi mengajar yang tepat”. Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa 
untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta dan 
konsep yang benar. Oleh karena itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran yang 
multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil 
mendengarkan, dan belajar sambil bermain, sesuai dengan konteks materinya. 

Ketika  peneliti melakukan pengamatan selama kegiatan praktek lapangan di SD 
Islam Al-Falah Jambi  khususnya pada kelas VD, Peneliti memperoleh data dari 23 
siswa yang ada di dalam kelas tersebut hanya 10 orang yang tampak mengikuti 
pelajaran dengan antusias seperti menjawab pertanyaan yang diberikan guru, dan ikut 
berpartisipasi dalam pembelajaran. Masih banyak siswa yang kurang memperhatikan 
guru pada saat menerangkan pelajaran, mengerjakan tugas tidak tepat waktu, kurang 
menghargai temannya pada saat membacakan hasil tugas, serta ada beberapa siswa yang 
sering keluar kelas, serta belum terciptanya kerjasama antar siswa dalam kelompok. 

Terkait dengan kegiatan pembelajaran, masih ditemukan perilaku siswa yang kurang 
kooperatif terhadap pembelajaran. Bahkan beberapa siswa kadang menjadi pelopor 
kekacauan di kelas. Siswa kadang memanfaatkan kelengahan guru untuk melakukan 
hal-hal yang menyimpang. Hal ini terlihat dari tidak kondusifnya suasana kelas saat 
guru sedang mengajar. Suasana kelas juga berbengaruh pada keaktifan siswa di kelas, 
hal ini terlihat pada proses pembelajaran kelas yang gaduh akan mengganggu jalannya 
pembelajaran dikelas untuk itu pentingnya manajemen kelas dioptimalkan.  

Agar keaktifan siswa lebih meningkat lagi maka peneliti akan melakukan  perbaikan 
pada manajemen kelasnya sehingga akan meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 
pembelajaran. Dimana revitalisasi berarti proses, cara atau menghidupkan kembali suatu 
kegiatan (Badudu, 2003:306). Kegiatan yang akan di akan dioptimalkan kembali adalah 
manajemen kelas mulai dari pengelolaan ruang kelas sampai dengan pengelolaan 
peserta didik sesuai dengan pendapat Kamil (2010:3)  “Mengelola kelas merupakan 
tugas guru untuk menciptakan kondisi belajar yang optimal dan menetralisir keadaan 
jika terjadi gangguan di dalam kelas selama proses belajar mengajar.” dan Rusman 
(2014:19) mengatakan bahwa “suasana belajar yang menyenangkan, menarik, 
memberikan rasa aman, memberikan ruang pada siswa untuk berpikir aktif, kreatif dan 
inovatif dalam mengekplorasi dan mengelaborasi kemampuannya".  

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin melakukan revitalisasi manajemen kelas 
agar keaktifan peserta didik dapat di tingkatkan. Maka peneliti tertarik untuk 
melaksanakan penelitian dengan judul “Revitalisasi Manajemen Kelas Untuk 
Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa Kelas VD SD Islam Al-Falah Jambi. 
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II. KAJIAN PUSTAKA 
2.1 Manajemen Kelas  

2.1.1 Pengertian Manajemen kelas  
Menurut Alam (dalam Ningsih :2014) “Manajemen kelas adalah rentetan 

kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang 
efektif, yaitu meliputi: tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruang dan 
peralatan, dan pengelompokan siswa dalam belajar”. Guru yang baik dapat mendesain 
lingkungan fisik kelas untuk pembelajaran yang optimal, mulai dari ventilasi, 
penerangan, penataan tempat duduk, alat-alat pengajaran, serta penataan keindahan 
dan kebersihan kelas. 

 
2.1.2 Tujuan Manajemen Kelas 

Menurut Rusydie (dalam Wiyani, 2013:61) tujuan dari manajemen kelas sebagai 
berikut; a) Memudahkan kegiatan belajar bagi peserta didik; b) Mengatasi hambatan-
hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam kegiatan belajar-mengajar; c) 
Mengatur berbagai penggunaan fasilitas; d) Membina dan membimbing peserta didik 
dengan berbagai latar belakang sosia, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individu; e) 
Membantu peserta didik belajar dan bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan 
yang dimilikinya; f) Menciptakan suasana sosial yang baik di dalam kelas; g) 
Membantu peseta didik agar dapat belajar dengan tertib. 
 

2.1.3 Kegiatan Manajemen Kelas 
Kegiatan manajemen kelas meliputi kegiatan pencegahan dan kegiatan korektif. 

Manajemen kelas dikatakan baik apabila guru dapat memahami dan mempraktikan 
prinsip manajemen kelas berupa menciptakan iklim belajar yang tepat, dapat mengatur 
ruang belajar, pemaanfaatan media pembelajaran, dapat mengelolah interaksi yang 
positif dalam kegiatan belajar mengajar, serta guru dapat melakukan variasi dalam 
pembeajaran. 
 
2.1.4  Prinsip Manajemen Kelas 

Djamarah dan Zain (2010:185) mengemukakan bahwa ada enam prinsip-prinsip 
manajemen kelas yaitu: 1)Prinsip Hangat dan Antusias; 2)Prinsip Tantangan; 3)Prinsip 
Bervariasi; 4) Prinsip keluwesan; 5) Prinsip Penekanan. Prinsip tersebut digunakan agar 
suasana kelas serta interaksi yang terjadi antara guru dan  peserta didik maupun peserta 
didik dengan peserta didik dapat berjalan dengan baik. Selain itu, berbagai prinsip 
pengelolaan kelas mampu menciptakan rasa nyaman bagi peseta didik selama mengikuti 
proses pembelajaran. 
 
2.1.5 Komponen-Komponen Manajemen Kelas 

Menurut Wiyani (2013:99) menyimpulkan pendapat dari usman dan Djamarah, 
bahwa pada dasarnya ada empat komponen keterampilan dalam kegiatan manajem 
kelas. 1) Keterampilan dalam memilih dan menggunakan berbagai pendekatan dalam 
manajemen kelas; 2) Keterampilan dalam mengatur ruang kelas; 3) Keterampilan dalam 
membina kedisiplinan; 4) Keterampilan dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif 
bagi kegiatan belajar-mengajar. 
2.1.6 Indikator Manajemen Kelas 

beberapa indikator dari kedua ahli tersebut untuk digunakan dalam penelitian 
revitalisasi manajemen kelas  yaitu: 1)Memberikan  jeda di sela-sela kegiatan; 2) 
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Memiliki kemampuan mengajar yang baik didepan kelas; 3) Menerapkan aturan yang 
berlaku secara konsisten dan adil (Behavioral expectations are clear); 4) Memberikan 
variasi dalam pembelajaran (Instruction Is Varied); 5) Melibatkan siswa dalam 
pembelajaran (Students are engaged); 6) Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan 
nyata (learning is related to life) 
 

2.2 Keaktifan Belajar 

2.2.1 Pengertian Keaktifan Belajar 
Menurut Arifin (dalam khofifah 2016) pada dasarnya peserta didik adalah 

manusia aktif yang mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, mempunyai kemauan 
dan aspirasinya sendiri. “Keaktifan belajar merupakan kondisi belajar siswa yang 
melakukan pengalaman belajar yang bermakna dan senantiasa berpikir tentang apa yang 
dapat dilakukannya selama pembelajaran 

2.2.2 Klasifikasi Keaktifan Belajar 
Menurut Paul B. Dierdich  (dalam sardiman 2014 :101) keaktifan siswa 

dalam belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 
1) visual activities yaitu membaca, melihat gambar-gambar, mengamati 

ekperimen, demonstrasi, dan mengamati orang lain bekerja; 
2) Oral activities yaitu Mengemukakan suatu fakta atau prinsip, 

menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, member saran, 
mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi;  

3) Listening activities , yaitu mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 
percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan music, pidato; 

4) writing activities yaitu menulis cerita, menulis laporan, karangan, angket, 
menyalin; 

5)  Drawing activities yaitu menggambar, membuat grafik, diagram, peta; 
6)  Motor activities  yaitu melakukan percobaan, memilih alat-alat, 

melaksanakan pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, 
menari dan berkebun; 

7) Mental activities yaitu merenungkan, mengingat, memecahkan masalah. 
Menganalisis faktor-faktor, melihat hubungan-hubungan dan membuat 
keputusan;  

8) dan memahami ketika dalam pembelajaran merasakan menyenangkan. 
 

2.2.3 Indikator Keaktifan 
Menurut Djamarah (2010:84), keaktifan belajar dapat dilihat dari berbagai hal, 

diantaranya; a) Siswa belajar secara individual untuk menerapkan konsep, prinsip dan 
generalisasi; b) Siswa belajar dalam bentuk kelompok untuk memecahkan tugas  
masalah; c) Siswa berpartisipasi dalam melaksanakan tugas belajarnya melalui berbagai 
cara; d) Siswa berani mengajukan pendapat; e) Terdapat keaktifan belajar analisis, 
penilaian dan kesimpulan; f) Terjalin hubungan sosial dalam melaksanakan kegiatan 
belajar.; g) setiap siswa dapat memberikan tanggapan terhadap pendapat siswa lainnya ; 
h) setiap siswa berkesampatan menggunakan berbagai sumber belajar yang tersedia ; i) 
setiap siswa berusaha menilai hasil belajar yang dicapainya; j) terdapat usaha dari siswa 
untuk bertanya kepada guru dan meminta pendapat guru dalam upaya kegiatan 
belajarnya. 
 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keaktifan 
Gagne dan Briggs dalam Martinis (2007:84) menyebutkan faktor-faktor yang 

dapat menumbuhkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran, yaitu:  
1) Memberikan motivasi atau menarik perhatian siswa sehingga 

mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran.  
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2) Menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar kepada 
siswa).  

3) Mengingatkan kompetensi belajar kepada siswa.  
4) Memberikan stimulus (masalah, topik, dan konsep yang akan 

dipelajari)  
5) Memberikan petunjuk kepada siswa cara mempelajarinya.  
6) Memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam kegiatan 

pembelajaran. 
7) Memberi umpan balik (feed back).  
8) Melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur.  
9) Menyimpulkan setiap materi yang disampaikan diakhir 

pembelajaran.  
 
Keaktifan siswa dapat dilihat dari:  

1) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru.  
2) Kerjasamanya dalam kelompok.  
3) Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok ahli.  
4) Kemampuan siswa mengemukakan pendapat dalam kelompok asal.  
5) Memberi kesempatan berpendapat kepada teman dalam kelompok.  
6) Mendengarkan dengan baik ketika teman berpendapat.  
7) Memberi gagasan yang cemerlang. 
 8) Membuat perencanaan dan pembagian kerja yang matang.  
9) Keputusan berdasarkan pertimbangan anggota yang lain.  
10) Memanfaatkan potensi anggota kelompok. 
11) Saling membantu dan menyelesaikan masalah 
 

III. METODE PENELITIAN 
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini ditetapkan di SD Islam Al-Falah Jambi, dan waktu 
penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017. 
3.2 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini yaitu siswa kelas VD SD Islam Al-Falah Jambi. 
Jumlah siswa pada kelas ini yaitu sebanyak 23 orang yang terdiri dari 9 orang siswa 
perempuan dan 14 siswa laki-laki. 
3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan secara bersiklus. Dimana setiap siklusnya terdiri dari 
empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. 
3.3.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti dan guru kolaborator akan melakukan kegiatan 
meliputi : (1) Peneliti berkolaborasi dengan guru dan siswa kelas VD SD Islam Al-
Falah Jambi, (2) Menyiapkan bahan ajar, (3) Menyiapkan silabus pembelajaran, (4) 
Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, (4) Membuat lembar observasi, (5) 
Membuat lembar kerja siswa. 
3.3.2 Pelaksanaan 

Prosedur penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dalam beberapa siklus. 
Setiap siklusnya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
yang disiapkan. Sesuai dengan RPP pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) maka pada pelaksaannya disetiap pertemuan akan dilakukan kegiatan sebagai 
berikut: 
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1. Kegiatan awal: Apersepsi dan Motivasi  
2. Kegiatan Inti: eksplorasi, elaborasi, konfirmasi 
3. Kegiatan Akhir: pemberian reward dan punishment 

3.3.3 Observasi 
Observasi dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan tindakan. Observasi 

dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat 
sebelum melakukan pengamatan. Hasil dari observasi ini akan digunakan untuk 
menentukan jenis tindakan perbaikan pada siklus berikutnya. 
3.3.4 Refleksi  

Apabila hasil observasi menunjukkan hasil yang belum maksimal, maka akan 
dilakukan refleksi dengan melakukan perbaikan ulang pada bagian yang ditemukan 
kelemahannya melalui siklus berikutnya. 
3.4 Analisis Data 

Teknis analisis data ini diperoleh dengan cara merefleksikan hasil observasi. Data 
observasi yang telah diperoleh kemudian dilakukan analisis secara deskriptif, sehingga 
mampu memberikan gambaran yang jelas tentang pembelajaran yang dilakukan guru 
pada saat  pembelajaran  berlangsung yaitu dengan melakukan Revitalisasi Manajemen 
Kelas. Analisis kuantitatif yaitu menghitung skor dari aspek yang telah tercantum pada 
lembar observasi. Adapun caranya dengan menggunakan rumus: 

Persentase = 
∑����  ���� �������

∑ ���� ��������
 � 100 % 

 
Dengan rentang nilai: 

No Nilai keaktifan Tarif keberhasilan 
1 0% - 20 % Tidak Aktif  (TA) 

2 21% - 40 % Kurang Aktif (KA) 

3 41% - 60% Cukup Aktif ( CA) 

4 61% - 80% Aktif  (A) 

5 81%-100% Sangat Aktif  ( SA) 

  

3.5 Kriteria Keberhasilan 
Penelitian ini akan dikatakan berhasil apabila sudah mengalami peningkatan 

akeaktifan siswa dari kondisi awal, setelah dilakukan pembelajaran dengan  
merevitalisasi manajemen kelas sampai selesainya tindakan.  Adapun rincian 
keberhasilan penelitian adalah :  

Adanya peningkatan keaktifan belajar siswa di kelas VD SD Islam Al-Falah Jambi 
dimana lebih dari 70% atau sekitar 17 orang siswanya mendapatkan skor persentase  
akhir lebih dari  60%  maka dapat di katakan bahwa siswa tersebut sudah mengalami 
peningkatan keaktifan saat proses pembelajaran berlangsung dengan indikator amatan 
yang sudah di jelaskan. 

 
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil kegiatan pembelajaran menerapkan revitalisasi manajemen kelas  
untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa yang dilakukan selama dua siklus, 
diperoleh beberapa temuan hasil tindakan sebagai berikut : 

1. Penerapan revitalisasi manajemen kelas dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa penerapan revitalisasi manajemen 

kelas  dalam meningkatkan keaktifan siswa berjalan dengan baik. Secara rinci setiap 
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indikator manajemen kelas yaitu indikator  (1) Memberikan variasi dalam pembelajaran, 
pada indikator ini peneliti menggunakan beberapa 
variasi mulai dari penataan tempat duduk  siswa, media pembelajaran dan model 
pembelajaran yang digunakan pada setiap pertemuan, pada siklus 1 pertemuan 1  dan 2 
peneliti menata tempat duduk siswa  seperti formasi meja pertemuan  seperti yang  
diutarakan oleh wiyani (2013:138) formasi meja pertemuan ini sangat baik digunakan 
dalam kegiatan belajar secara berkelompok didalam kelas, setiap kelompok terdiri dari 
4-5 orang siswa.  Pada pertemuan pertama peneliti menggunakan media gambar sebagai 
alat penunjang pembelajaran  serta penggunaan  model Group Investigation yang 
mengharuskan siswa untuk melakukan/mengerjakan tugas secara berkelompok. 
Pembentukan kelompok belajar ini dilakukan agar mendorong siswa untuk 
berpartisipasi aktif dalam bertukar pikiran dan berdiskusi mengenai permasalahan-
permasalah yang muncul terkait materi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat 
(Mafune dalam Rusman 2014:22)  Model pembelajaran kooperatif dipandang sebagai 
proses pembelajaran yang aktif, sebab siswa akan lebih banyak belajar melalui proses 
pembentukan dan penciptaan, kerja dalam kelompok dan berbagi pengetahuan serta 
tanggung jawab individu tetap merupakan kunci keberhasilan pembelajaran. Kemudian 
pada pertemua kedua siklus 1 peneliti masih menggunakan  formasi tempat duduk yang 
sama hanya saja pengggunaan media dan model yang berbeda,  media yang digunakan 
berupa balon yang terdapat sebuah pertanyaan yang tertulis dipermukaannya dan balon 
tersebut ditempelkan di dinding kelas secara acak. Penggunaan media balon ini dipilih 
agar siswa lebih tertarik dan antusias pada saat pembelajaran berlangsung walaupun 
sedikit terjadi kegaduhan pada saat itu. serta menggunakan model TGT (Team Games 
Tournament) merupakan sebuah model pembelajaran yang berupa permainan. Seperti 
yang ditulis oleh Saco (dalam Rusman, 2014:224) dalam TGT siswa memainkan sebuah 
permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka 
masing-masing.  Permainan yang diimplementasikan berupa menjawab pertanyaan yang 
terdapat pada balon  secara estafet/ bergiliran dengan anggota tim.  Selanjutnya pada 
siklus yang kedua  pertemuan pertama dan kedua peneliti kembali merubah formasi 
tempat duduk siswa menjadi formasi kelas bentuk U karena menurut (wiyani,2013:137)  
formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para peserta didik 
sehingga  membuat peserta didik antusias dalam belajar.  Dengan menggunakan formasi 
ini guru dapat leluasa bergerak dinamis kesegala arah serta langsung berinteraksi secara 
hadap-hadapan dengan  para siswanya. Hamid (dalam wiyani, 2013:138) juga 
menuturkan bahwa formasi bentuk U ini sangat ideal untuk memberikan materi 
pelajaran dalam bentuk apapun sehingga formasi ini menjadi formasi yang multifungsi. 
Pada siklus kedua pertemuan pertama peneliti menggunakan  media gambar dan model 
Role Playing atau bermain peran merupakan salah satu metode pembelajaran dimana 
menekankan lebih kepada siswa bermain perasn sebagai orang lain. Syamsu(2000) 
menuturkan bahwa Role Playing sering kali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas 
dimana siswa membayangkan dirinya seolah-olah berada diluar kelas dan memainkan 
peran orang lain. Pada pembelajaran kali ini siswa diminta untuk berperan sebagai 
seorang reporter yang  seolah-olah menyajikan hasil laporanya serta memaikan peran 
yang terdapat dalam sebuah ekosistem yang mereka pilih seperti ekosistem kebun 
terdapat pak tani, pohon hewan dll.  Penggunaan model ini dipilih karena sangat 
menarik bagi siswa, sehingga memungkinkan kelas menjadi dinamis dan penuh 
antusias, membangkitkan gairah dan semangat optimisme dalam diri siswa serta 
menumbuhkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan sosial yang tinggi, serta siswa 
akan lebih mudah menguasai dan mengingat  apa yang mereka pelajari. Dan pada 
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pertemuan kedua peneliti menggunakan model Mind Mapping atau peta pikiran adalah 
salah satu cara mencatat materi pelajaran yang memudahkan siswa belajar. Mind 
mapping merupakan model pembelajaran yang dapat mengembangkan kreatifitas, 
keaktifan, daya hafal, pengetahuan dan kemandirian siswa dalam mencapai tujuan 
pembelajaran. Menurut Shoimin (2014:105) model pembelajaran mind mapping adalah 
model pembelajaran yang meminta siswa untuk membuat mind mapping(peta pikiran), 
sehingga memungkinkan siswa mengidentifikasi dengan jelas dan kreatif apa yang telah 
dipelajari atau apa yang telah direncanakan. Pada pembelajaran kali ini siswa diminta 
untuk membuat mind mapping atau peta pikiran tentang komponen ekosistem darat dan 
perairan. variasi pembelajaran dilakukan pada setiap pertemuan karena menurut Melisa 
(2009) variasi pembelajaran dilakukan agar siswa tidak merasa bosan dan monoton guru 
harus memvariasikan pembelajaran seperti mencampurkan berbagai kegiatan yang 
menarik, seperti berdiskusi kelompok, berdiskusi dengan bimbingan guru, bermain 
peran dll. Dengan kegiatan pembelajran yanng bervariasi dapat mempertahankan siswa 
untuk terlibat langsung dalam pembelajaran dengan menggunakan gaya belajar yang 
berbeda-beda. kemudian indikator manajemen kelas yang  berikutnya (2)  memiliki 
kemampuan mengajar yang baik,  Afifi (2012:93) mengungkapkan  bahwa kemampuan 
mengajar yang baik didepan kelas turut mempengaruhi terciptanya pembelajaran yang 
efektif, karena kemampuan  mengajar yang baik dapat menarik minat siswa 
menggemari materi pelajaran yang diajarkan. Pada siklus pertama dan kedua guru 
(peneliti) telah melaksanakan pembelajaran dengan membuat Rancangan Pelaksanaan 
Pembelajaran terlebih dahulu,  semua kegiatan pembelajaran telah dirancang dari 
Kegiatan awal samapi kegiatan akhir , kegiatan  awal yaitu   diawali dengan pembacaan 
doa,  mengabsen kehadiran siswa, melakukan tanya jawab mengenai pelajar 
sebelumnya,  menginformasikan tema, menyampaikan tujuan pembelajaran serta 
melakukan kegiatan pemanasan sebelum belajar  seperti melakukan permainan edukasi. 
Kemudian pada kegiatan inti guru  memberikan materi pembelajaran,  kemudian  
melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran yang 
digunakan, dan yang terakhir kegiatan penutup, pada kegiatan penutup ini, siswa 
memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran saat itu, melakukan tanya jawab 
mengenai materi tersebut, mengkondisikan kelas untuk mengakhiri pelajaran dan 
mengucapkan “hamdallah”. Seperti yang diungkapkan  Saud (purwanti 2014:20) bahwa 
kemampuan mengajar yang baik ini meliputi; kemampuan guru dalam membuka dan 
menutup pembelajaran, keretampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan 
memberi penguatan pada saat pembelajaran berlansung. Hal ini telah dilaksanakan oleh 
guru pada saat pembelajaran. Dalam kemampuan mengajar yang baik dapat 
menciptakan interaksi yang  positif dikelas yakni komunikasi guru dengan siswa, siswa 
dengan guru, dan siswa dengan siswa. seperti yang diungkapkan oleh Wibowo 
(2013:60) dengan adanya komunikasi yang baik, tujuan pendidikan bisa tercapai secara 
efektif . (3) menerapkan aturan yang berlaku secar konsisten dan adil.  Wiyani 
(2013:107) berpendapat bahwa kelas yang kondusif dapat dibentuk melalui berbagai 
upaya penegakan aturan-aturan di dalam kelas  yang dapat menjadikan siswa memiliki 
kedisiplinan. (4)  melibatkan siswa dalam pembelajaran. Pada saat penelitian dilakukan 
pada setiap pertemuan per siklus ini peneliti telah memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk lebih aktif dalam pembelajaran seperti melakukan tanya jawab setiap materi yang 
diberikan, melakukan diskusi berkelompok, melakukan bermain peran serta meminta 
siswa untuk membuat peta pikiran mengenai salah satu materi pembelajaran yang 
diberikan. Bertujuan agar siswa ikut aktif dalam pembelajaran sehingga guru tidak peru 
terlalu mendominasi dalam pembelajaran  dan disini guru sebagai fasilitator untuk 
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siswa. hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh melissa (2009) bahwa 
siswa dapat terlibat dalam pembelajaran dengan cara guru menyediakan kesempatan 
bagi siswa sedikit-demi sedikit mengurangi ketergantungan kepada guru, sehingga 
mereka  mampu membimbing kegiatan sendiri dengan melibatkan siswa dalam 
pembelajaran. Melibatkan siswa dalam pebelajaran merupakan salh satu kunci 
pengelolaan kelas yang baik. (5) Mengaitkan pembelajaran dengan  kehidupan  
nyata,setiap pembelajaran berlangsung guru telah mengaitkan materi-materi yang 
disampaikan dengan mengaitkannya pada kehidupan yang nyata atau memberi contoh 
yang konkrit karena pada pembelajaran tematik terpadu ini lebih meniti beratka pada 
aktifitas yang sesuai dimana siswa belajar dengan mengalaminya sendiri pengetahuan 
yang dia pelajari. (6)Memberikan  jeda di sela-sela kegiatan, ini perlu dilakukan karena 
menurut Afifi (2014:92) hal ini bertujuan untuk memberikan waktu istiahat bagi siswa 
di tengah-tengah kegiatan pembelajaran yang padat dan menjenuhkan, serta membantu 
merilekskan konsentrasi siswa agar siap dalam menyerap materi pembelajaran. Pada 
indikator ini guru telah memberikan jeda atau istirahat siswa berupa gerakkan rileksasi 
yang berbeda-beda setiap pertemuannya yaitu senam trek-trek, gerakan shaking-shaking 
boom, dan permainan edukatif yaitu kepala, pundak, lutut dan kaki, hal ini dilakukan 
agar siswa kembali bersemangat dan tidak merasakan kebosanan pada saat 
pembelajaran berlangsung.   

 
2. Peningkatan keaktifan  belajar siswa setelah menerapkan revitalisasi manajemen kelas  

  Keaktifan  siswa meningkat setelah menerapkan revitalisasi manajemen kelas ini 
ditunjukkan dari hasil lembar pengamatan siswa yang mengalami peningkatan di setiap 
siklusnya yang didasari pada indikator pengamatan antusias siswa dalam mengikuti 
pelajaran, interaksi siswa dengan guru, kerja sama kelompok, keaktifan belajaran siswa, 
dan  partisipasi siswa dalam pembelajaran   

Melalui penelitian ini menunjukan bahwa penerapan revitalisasi manajemen 
kelas  memiliki dampat positif dalam meningkatkan keaktifan siswa. Hal ini dapat 
dilihat dari peningkatan setiap pertemuan di setiap siklus  

. Pada pertemuan 1 dan 2 terjadi peningkatan keaktifan belajar siswa dari yang 
semula jumlah rata-rata persentase pada pertemuan 1 sebesar 50,9% dengan kategori 
cukup aktif dan mengalami peningkatan pada pertemuan 2 yaitu mencapai 70,6% 
dengan kategori aktif. Namun, untuk jumlah rata-rata persentase keaktifan belajar siswa 
secara menyeluruh yang terjadi di siklus 1 yaitu sebesar 50,9% dengan kategori cukup 
aktif. Dari 23 orang siswa, terdapat 12 orang  siswa yang memiliki keaktifan belajar 
dengan kategori aktif , dan 11 orang  siswa memiliki keaktifan belajar dengan kategori 
cukup. Hal ini dikarenakan masih ada kekurangan baik dari guru dalam menerapakan 
manajemen kelas terutama pada indikator kemampuan  mengajar yang baik didepan 
kelas dan menerapkan aturan yang berlaku secara konsisten dan adil maupun dari siswa 
itu sendiri. Pada pertemuan pertama  peneliti memiliki kendala dalam  mengkoordinir 
siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, masih ada siswa yang ribut saat proses 
belajar berlangsung, bermain dengan temannya, ngobrol bersama teman sebangkunya. 
Hal ini terjadi karena belum tegasnya aturan yang telah disepakati bersama, kurangnya 
cepatnya tindakan pencegahan yang dilakukan oleh guru membuat hal tersebut terjadi, 
selain itu terdapat juga siswa yang selalu menjawab pertanyaan yang diajukan guru 
maupun siswa yang bertanya selain itu ada beberapa siswa yang selalu mengumpulkan 
tugas dengan tepat waktu serta menghargai pendapat ataupun kesimpulan dari 
temannya.Sedangkan pada pertemuan 2 terjadi peningkatan sebesar 19,7%, yakni 
dengan rata-rata persentase sebesar 70,6% dengan kategori aktif. Dari 23 orang siswa, 
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Terdapat  8 orang siswa memiliki keaktifan belajar dengan kategori sangat aktif, lalu 
terdapat 15 orang siswa dengan kategori aktif. Namun  masih ada kelemahan yaitu 
siswa masih bermain-main dan membuat kekacauan di dalam kelas. Maka penelitian ini 
akan berlanjut ke siklus 2 dengan rekomendasi tindakan yaitu ketegasan guru harus 
benar-benar dilaksanakan agar siswa merasa segandan mematuhi peraturan yang ada 
sebagaimana mestinya. Ketegasan guru berupa ancaman bahwasannya siswa yang 
masih bermain-main dan mengganggu pada saaat  pembelajaran ketika bel pulang 
sekolah berbunyi siswa tersebut harus membantu temannya yang piket untuk 
membersihkan kelas. Bentuk ancaman ini dapat menyebabkan siswa merasa jera dan 
tidak akan lagi mengulangi kesalahannya. Dalam hal ini kesalahan tersebut berkaiatan 
dengan suasana belajar di kelas. Apabila ancaman ataupun ketegasan guru tidak 
dilakukan saat proses pembelajaran terhadap siswa yang melakukan tindakan-tindakan 
negatif seperti bermain-main, ribut ataupun mengganggu teman pada saat pembelajaran 
maka akan membuat mereka tidak takut sehingga mereka akan terus melakukan hal 
tersebut berulang-ulang. 

Karena itu, pada siklus II akan diadakan perbaikan tindakan guna mencapai 
kriteria keberhasilan yang ditentukan. Perubahan yang akan dilakukan pada siklus II 
yaitu memberikan motivasi kepada siswa sebelum belajar dimulai, menjelaskan tujuan 
dan materi pembelajaran, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 
sebelum diskusi dimulai, guru membimbing kegiatan siswa dari awal pembelajaran 
sampai akhir, membatasi waktu siswa dalam berdiskusi menjawab pertanyaan yang 
diberikan sehingga waktu dapat digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, memberikan 
waktu jeda bagi siswa dengan melakukan gerakan-gerakan relaksasi sehingga siswa 
menjadi tidak bosan dan semangat untuk melanjutkan pelajaran, dan siswa dapat 
mengumpul tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan serta menerapkan tindakan 
dengan tegas dan konsisten. 

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada siklus II, dan perubahan tindakan yang 
telah dilakukan pada siklus II. Pada pertemuan 1, dengan diterapkannya rekomendasi 
tindakan-tindakan dari hasil evaluasi siklus 1 yaitu  diantaranya perbaikan tindakan 
berupa ketegasan guru yang tercermin dalam sebuah ancaman verbal yaitu “ baiklah .... 
barang siapa yang masih bermain-main dan mengganggu  temannya pada saat  
pembelajaran ketika bel pulang sekolah berbunyi maka siswa tersebut harus membantu 
temannya yang piket untuk membersihkan kelas! Setuju anak-anak ? ”.. sesuai dengan 
pendapat Wiyani (2013:177) bahwasannya bentuk ancaman berupa kata-kata verbal 
dapat membuat siswa merasa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian, 
guru memberikan motivasi kepada siswa agar terdorong untuk mengikuti dan 
memperhatikan pembelajaran dan langkah-langkah model pembelajaran role playing 
yang sudah diterapkan membuat siswa perhatian  dan mendengarkan penjelasan guru 
semakin meningkat. Jika guru tidak memberikan motivasi kepada siswa baik sebelum 
maupun saat proses pembelajaran maka siswa tidak akan bersemangat dalam mengikuti 
pembelajaran apalagi memperhatikan penjelasan yang diberikan guru. Tindakan lainnya 
yaitu guru membatasi waktu yang diberikan untuk berdiskusi menjawab pertanyaan 
yang diberikan, memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya sebelum diskusi 
dimulai dan membimbing kegiatan siswa selama proses pembelajaran selain itu 
pemberian jeda juga dilaksanakan dengan permainan senam trek-trek sedikit berbeda 
pada siklus1 pertemua 2 yang melakukan permainan shaking-shaking boom. Beberapa 
indikator yang mengalami peningkatan pada pertemuan 1 dengan diterapkannya 
perbaikan tindakan yang dilakukan tersebut yaitu siswa mengerjakan tugas sesuai 
dengan petunjuk pengerjaan, siswa mendengarkan penjelasan guru, siswa tidak 
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bermain-main saat pembelajaran, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghargai siswa 
lain menyajikan hasil tugas kelomponya serta siswa merespon pertanyaan/simpulan 
teman.. Hasil observasi pada pertemuan 1 jumlah persentase rata-rata keaktifan belajar 
siswa mengalami peningkatan mencapai 72% dengan kategori aktif. Dengan rincian 
keaktifan belajar siswa sebanyak  10 orang siswa memiliki keaktifan  dalam belajar 
dengan kategori sangat aktif, kemudian terdapat 13 orang siswa memiliki keaktifan 
dalam belajar dengan kategori aktif  dan tidak ada lagi siswa yang memiliki keaktifan  
dalam belajar dengan kategori cukup dan kurang aktif. 

 Pada pertemuan 2 dengan menerapkan tindakan yang sama namun dengan 
skenario pembelajaran yang berbeda yaitu melakukan pengamatan dan membimbing 
siswa dalam pembuatan peta pikiran (mind mapping). Terlihat keaktifan  siswa dalam 
belajar mengalami peningkatan dengan indikator yang sama seperti pada pertemuan 2. 
Dilihat dari  hasil analisis observasi keaktifan belajar siswa pada pertemuan 2 terjadi 
peningkatan sebesar 9,7%, yakni dengan jumlah rata-rata persentase sebesar 85,2% 
dengan kategori sangat aktif. Dan kesimpulan hasil observasi penerapan manajemen 
kelas dan keaktifan belajar siswa dapat dikatakan bahwa keaktifan belajar siswa 
mengalami peningkatan dengan diterapkannya revitalisasi manajemen kelas dan pada 
siklus ini kriteria keberhasilan  sudah tercapai. Dimana pada pertemuan 2 ini terlihat, 
siswa sudah aktif  dalam belajar dilihat dari  hasil analisis keaktifan belajar siswa pada 
siklus II dengan jumlah siswa sebanyak 17 orang siswa memiliki keaktifan dalam 
belajar dengan kategori sangat aktif  dan 6 orang siswa memiliki keaktifan dalam 
belajar dengan kategori aktif, serta tidak ada lagi siswa yang memiliki keaktifan dalam 
belajar dengan kategori cukup dan kurang. 

Dari hasil pelaksanaan tindakan mulai dari siklus I sampai dengan siklus II, 
dapat disimpulkan bahwa keaktifan belajar siswa mengalami peningkatan dengan 
diterapkannya  revitalisasi manajemen kelas dan didukung oleh model pembelajaraan 
yang lebih bervariatif yaitu dengan menerapkan berbagai model pembelajaran yang 
berbeda setiap pertemuannya dan tidak hanya dengan menggunakan model 
pembelajaran yang konvensional saja serta adanya perbaikan tindakan-tindakan yang 
dilakukan guru dalam meningkatkan keaktifan belajar siswa.  

Serta penerapan manajemen kelas yang telah dilakukan dalam meningkatkan  
keaktifan belajar siswa salah satunya menciptakan iklim belajar yang tepat untuk 
mewujudkan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa dapat 
termotivasi untuk belajar dengan baik. Apabila pembelajaran yang dilakukan tetap saja 
menggunakan media maupun model pembelajaran yang berulang tanpa adaya variasi  
serta tidak melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran maka akan membuat 
siswa melakukan hal-hal negatif sehingga dapat membuat suasana kelas yang menjadi 
tidak kondusif . 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rusman(2014:57) dalam melaksanakan proses 
pembelajaran, keaktifan siswa harus selalu diciptakan dan berjalan terus dengan 
menggunakan motode dan strategi mengajar yang tepat. Oleh karena itu peneliti 
melakukan variasi kegiatan pembelajaran yang berbeda sehingga terjadi suasana belajar 
yang menyenangkan, belajar sambil mendengarkan, dan belajar sambil bermain  sesuai 
dengan konteks materinya. Sehingga tujuan khusus manajemen kelas yaitu 
mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, menyediakan 
kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar serta memperoleh hasil 
yang diharapkan, telah tercapai dengan revitalisasi manajemen kelas yang dilakukan 
pada kelas V D SD Islam Al-Falah Jambi. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode penelitian tindakan kelas yang telah 
dilakukan, yaitu meningkatkan rasa ingin tahu siswa dengan menggunakan model PBL 
dalam pembelajaran IPA di kelas V SD Negeri 187/I Teratai, dapat disimpulkan sebagai 
berikut: 
1. Pada siklus 1, pertemuan pertama dengan menerapkan revitalisasi manajemen kelas 

untuk meningkatkan keaktifan  belajar siswa secara keseluruhan belum dapat 
meningkatkan keaktifan belajar. Selanjutnya pertemuan kedua dengan menerapkan 
revitalisasi manajemen kelas  dengan mengguakan variasi dalam pembelajaran 
secara kelompok juga belum mampu meningkatkan keaktifan belajar  siswa dengan 
efektif, terlihat dari persentase yang diperolehmasing-masing yaitu sebesar 50,9% 
dan 70,6%. 

2. Pada siklus II dengan menerapkan revitalisasi manajemen kelas persentase 
keaktifan belajar siswa  mengalami peningkatan pada pertemuan pertama dan 
pertemuan kedua dengan persentase yang diperoleh masing-masing sebesar 72% 
dan 82,5%. 

3. Terdapat peningkatan berturut-turut di setiap pertemuan siklus 1 dan 2 dengan 
jenjang 50,9 %, 70,6%, 72%, 82,5% 

4. Terdapat peningkatan eaktifab belajar siswa setelah menerapkan revitalisasi 
manajemen kelas. Disiklus II pada pertemuan 2 tercapai kriteria keberhasilan yang 
diinginkan yaitu 80% dengan hasil persentase yang diperoleh sebesar 82.5%. Maka 
tindakan yang diberikan dengan menerapkan revitalisasi manajemen kelas mampu 
meningkatkan keaktifan belajar siswa dengan baik. 
 

5.2 Saran 
Berdasarkan hasil Penelitian maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 
1. Diharapkan guru-guru dapat menerapkan revitalisasi manajemen kelas  dalam 

proses mengajar agar siswa lebih aktif dan terarah dalam belajar. 
2. Dengan revitalisasi manajemen kelas, diharapkan siswa dapat lebih 

meningkatkan keaktifan belajar  serta disiplin saat pembelajaran dengan 
menerapkan variasi-variasi pembelajaran ini dilakukan agar siswa tidak menjadi 
bosan saat pembelajaran berlangsung. 

3. Aspek-aspek yang diamati pada penelitian ini masih terbatas, diharapkan pada 
peneliti selanjutnya dapat memperluas aspek amatannya. 
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	beberapa indikator dari kedua ahli tersebut untuk digunakan dalam penelitian revitalisasi manajemen kelas  yaitu: 1)Memberikan  jeda di sela-sela kegiatan; 2) Memiliki kemampuan mengajar yang baik didepan kelas; 3) Menerapkan aturan yang berlaku secara konsisten dan adil (Behavioral expectations are clear); 4) Memberikan variasi dalam pembelajaran (Instruction Is Varied); 5) Melibatkan siswa dalam pembelajaran (Students are engaged); 6) Mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata (learning is related to life) 



