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ABSTRACT 

 

This study aims to describe class management in integrated thematic learning 
and to know the form of class management in class V integrated thematic learning 66 
/ IV Telanaipura Public Elementary School, Jambi City. 2018/2019 Academic Year. 
This research was conducted at the 66 / IV Telanaipura Public Elementary School, 
Jambi City from January 6 to January 31, 2019. The research data was obtained using 
a qualitative approach with descriptive research types. By using a descriptive 
approach obtained from the results of observations and interviews, after the data was 
obtained, the qualitative data was analyzed using Miles and Huberman's analysis 

techniques. The results showed that teachers in managing classroom management in 
integrated thematic learning class V 66 / IV Telanaipura Public Elementary School, 
Jambi City had done well. This can be seen based on the results of observations and 
supported by the results of interviews and documentation carried out by researchers 
to class V teachers with a basis on the indicators used in the study. From the results 
of this study it can be suggested that teachers should improve their knowledge and 
understanding and apply classroom management to integrated thematic learning or 
the implementation of learning carried out in schools. 
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I.  PENDAHULUAN  
Kurikulum yang sedang dipakai secara nasional pada saat ini adalah kurikulum 

2013. Pada kurikulum 2013 pembelajaran dilakukan menggunakan tematik terpadu. 

Pembelajaran tematik terpadu merupakan pembelajaran yang dibuat dalam bentuk 

tema berdasarkan muatan mata pelajaran yang dipadukan. Tema digunakan sebagai 

pemersatu, didalam tema terdapat semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran 

Matematika, Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan yang dipisahkan dan 

berdiri sendiri. Sehingga pada saat pelaksanaan pembelajaran beberapa mata pelajaran 

yang telah ditentukan dipadukan menjadi satu didalam sebuah tema. Menurut Mamik 

(2013) Menyatakan bahwa “pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu kegiatan 

yang dilakukan dalam menyatukan pemikiran, nilai dan sikap, keterampilan serta 

kemampuan dalam menggunakan tema yang akan dipergunakan”. Hal ini Sejalan 

dengan pendapat Majid (2014) yang menyatakan pada pembelajaran tematik terpadu 

pengelolaan kelas sangat diperlukan, ruangan kelas ditata sesuai dengan tema, suasana 

pada saat pembelajaran dibuat menyenangkan, posisi tempat duduk siswa dapat diatur 

dan dipindah posisikan serta pembelajaran tidak selalu dilakukan dalam kelas tetapi 

bisa juga dilakukan diluar kelas”. Pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik 

terpadu sangat diperlukan untuk dilaksanakan pada pembelajaran dikelas. 
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Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran yang menggunakan tema 

sebagai pemersatu. Proses pembelajaran tematik terpadu akan terlaksana dan tercapai 

dengan baik apabila pengelolaan kelas pada pembelajaran berjalan dengan baik. 

Pengelolaan kelas yang baik di dalamnya meliputi berbagai komponen-komponen 

keterampilan dasar yang harus dikuasai dan dipahami oleh seorang guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Dengan kondisi kelas yang dikelola dengan baik 

akan mempengaruhi proses pembelajaran dan hasil pembelajaran, sehingga sangat 

penting untuk dilakukan pengelolaan kelas pada pembelajaran yang dilakukan oleh 

guru.  
Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan pengenalan 

lapangan persekolahan di Sekolah Dasar Negeri 66 Kecamatan Telanaipura, Kota 

Jambi. Terlihat bahwa pada saat kegiatan proses pembelajaran di kelas guru sudah 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, itu terlihat pada pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru pada pembelajaran. Sebelum kegiatan awal pembelajaran di 

mulai, guru mengatur posisi tempat duduk siswa, sehingga siswa akan berpindah dan 

berada di tempat duduk dengan teman yang berbeda. Pada kegiatan awal pembelajaran 

dimulai dengan berdo’a bersama, begitu juga pada saat jam terakhir pembelajaran. 

Selanjutnya pada kegiatan pendahuluan pembelajaran guru melakukan apersepsi 

dengan membahas materi pembelajaran yang sebelumnya, baru masuk kepada materi 

yang akan di pelajari. Pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru lebih banyak 

menggunakan berbagai metode yang bervariasi sehingga siswa memperhatikan guru 

dan proses pembelajaran serta kondisi kelas terkendali. Selain itu berbagai 

kelengkapan atau perangkat pembelajaran juga sudah tersedia dengan baik. 

Pengelolaan kelas yang baik akan mempengaruhi pencapaian hasil pembelajaran, 

sehingga pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik terpadu perlu di ketahui, untuk 

mengetahui hal tersebut peneliti perlu melakukan penelitian.  
Berdasarkan latar belakang masalah di atas tentang pembelajaran tematik 

terpadu. Peneliti sangat tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan 
Kelas Pada Pembelajaran Tematik Terpadu Kelas V Sekolah Dasar”.  

 
 

II. KAJIAN TEORETIK  

2.1 Penelitian Relevan  
2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengelolaan Kelas  
Ahmad (dalam Hilali 2012) “menyatakan bahwa pengelolaan kelas merupakan 

segala sesuatu yang dilakukan guru dalam mencapai suasana belajar yang efektif dan 

menyenangkan serta dapat memberikan motivasi kepada siswa sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki guru”. Sedangkan Alam (dalam Naway 2007) “pengelolaan 

kelas merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan 

pengendalian kegiatan anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi 

lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

 

Pengelolaan kelas adalah usaha sadar yang dilakukan guru dalam mengatur 

pembelajaran secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah kepada pengaturan bahan 
ajar yang digunakan, alat peraga, sarana dan prasana, pengatauran kondisi kelas dan 

ruang belajar serta waktu belajar, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan 
dengan baik dan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. 
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2.2.1.1 Fungsi Pengelolaan Kelas  
Naway (2016:11-18) Menjelaskan tahapan dalam pengelolaan kelas meliputi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Fungsi-fungsi dari 
menajemen atau pengelolaan tersebut bersifat universal, dimana saja dan dalam 
organisasi apa yang di pilih, tergantung pada tipe organisasi apa yang dipakai. 

 

2.2.1.1 Keterampilan Mengelolaan Kelas  
Asril (2013:27) Menerangkan bahwa “dalam mengelola kelas guru harus 

mampu menguasai delapan komponen dasar keterampilan mengajar diantaranya 

pendahuluan, kegiatan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan mengatur 

kelas, keterampilan memberikan penguatan, keterampilan membimbing diskusi dalam 

kelompok kecil, keterampilan bertanya, keterampilan menjelaskan pelajaran dan 

keterampilan mengadakan variasi”. Hal ini senada dengan pendapat Helmiati 

(2013:28) menjelaskan bahwa “penguasaan keterampilan dasar mengajar adalah salah 

satu persyaratan utama dalam prose pembelajaran disamping persyaratan yang lain. 

Keterampilan mengajar seperti keterampilan membuka, menjelaskan, bertanya, 

menggnakan variasi, memberi penguatan, mengajar kelompok kecil atau perorangan, 

mengelola kelas dan membimbing diskusi dalam kelompok kecil. 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan 

mengelola kelas pada pelaksanaan pembelajaran sangat perlu untuk dilakukan dan 
dilaksanakan pada pembelajaran di kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan 

menghasilkan pembelajaran yang baik, oleh karena itu keterampilan dalam mengelola 
kelas harus mampu dipahami dan dikuasai oleh guru. 

 

2.2.2 Pembelajaran  
Sagala (dalam Afandi 2010) definisi pembelajaran adalah “membelajarkan 

siswa menggunakan asas pendidikan, teori belajar yang menjadi penetu utama 

keberhasilan pendidikan”. Sedangkan Nurdiansyah (2013) menurut mendefinisikan 
bahwa” pembelajaran adalah penyediaan kondis belajar yang melibatkan terjadi proses 

pembelajaran kepada siswa”. Dari pendapat di atas dapat dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran adalah proses pendidikan yang melibatkan guru dan siswa serta sumber 

belajar yang terdapat pada lingkungan tempat pembelajaran. 

 

2.2.2.1 Strategi Pembelajaran  
Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan 

untuk membantu siswa melakukan pembelajajaran. Menurut Sanjaya (dalam Majid 

2014b:7) menyatakan bahwa strategi “pembelajaran adalah rangkaian kegiatan 

termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan 

pembelajaran”. Hal ini senada dengan pendapat Majid (2014b:8) menyatakan bahwa 

“strategi pembelajaran merupakan pendakatan menyeluruh dalam pendekatan 

pembelajaran berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran”. 

 

2.2.2.2 Komponen Pembelajaran  
Rusman (2015:25-27) pelaksaan pembelajaran dipengaruhi oleh komponen 

komponen pembelajaran yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran, 
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dimana dalam pembelajaran akan terdapat komponen-komponen sebagai berikut; 
tujuan, bahan/materi, trategi, media dan evaluasi pembelajaran. 

 

2.2.3 Pembelajaran Tematik Terpadu  
Widyaningrum (2012) menyatakan bahwa “Pembelajaran tematik terpadu 

adalah pembelajaran yang menggukan tema untuk mempersatu mata pelajaran 

sehinggan pembelajaran akan memberikan pengalaman kebermaknaan bagi siswa”. 

Selanjutnya Kemendikbud (dalam Ruminiati:2017) menyatakan bahwa “pembelajaran 

tematik terpadu merupakan model pembelajaran terpadu dengan menggunakan tema 

untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman 

bermakna kepada siswa”. 

 

2.2.3.1 Karakteristik Pembelajaran Tematik Terpadu  
Majid (2014a) menjelaskan bahwa pembelajaran tematik terpadu memiliki 

beberapa karakteristik yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran di Sekolah 

Dasar. Adapun karakteristik pembelajaran tematik terpadu adalah sebagai berikut: a) 

Pembelajaran berpusat kepada siswa. b) Memberikan pengalaman langsung kepada 

siswa. c) Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. d) Menyajikan konsep dari 

berbagai muatan mata pelajaran. e) Bersifat luwes/fleksibel. f) Hasil pembelajaran 

berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. g) Menggunakan prinsip 

belajar sambal bermain dan menyenangkan.  
 

2.2.3.2 Landasan Pembelajaran Tematik Terpadu  
Rusman (2015:143-145) menyatakan bahwa “Pembelajaran tematik terpadu 

memiliki landasa-landasan pembelajaran di sekolah dasar, diantaranya landasan 
filosofis, landasan psikologis dan landasan yuridis”. 

 

2.2.3.3 Tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu  
Kasmad (2015) menyatakan “tujuan pembelajaran adalah berpokus pada satu 

tema, mengembangkan kompetensi pada tema, pendalaman lebih mendalam terhadap 

materi, pembelajaran sesuai dengan kehidupan siswa sehingga nilai moral dan sikap 

siswa berkembang sesuai tingkatan, serta pembelajaran menghemat waktu karena 

materi disajikan secara terpadu”. Fungsi pembelajaran tematik terpadu yaitu 

memberikan kemudahan kepada siswa karena konsep materi yang diajarkan dikelas 

tergabung dalam tema serta dapat menumbuhkan semangatbelajar karena materi yang 

dipelajari berkaitan langsung dengan kehidupan siswa. 

 

2.2.3.4 Tujuan dan fungsi pembelajaran tematik terpadu  
Trianto (dalam Murfiah 2017) menyatakan adapun prinsip-prinsip dalam 

pembelajaran tematik terpadu:  
a). Penggalian tema, dalam penggalian tema, harus memperhatikan tema yang 

digunakan dengan berdasarkan pada tahap perkembangan siswa. b). Pengelolaan 

pembelajaran, dalam pengelolaan pembelajaran guru harus mampu menjadi pembicara 

yang baik dan mengola dan mengendalikan pembelajaran dari kegiatan pendaluhuan, 

inti dan penutup. c). Evaluasi, dalam evaluasi guru haruslah memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk mengevaluasi hasil pembelajaran yang di peroleh berdasarkan 

kriteria pencapaian keberhasilan pembelajaran. d). Reaksi , merupakan kemampuan 

yang harus dimiliki guru terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Guru harus mampu 

merespon setiap aksi siswa yang terjadi selama proses pembelajaran, sehingga setiap 

pembelajaran akan memiliki kebermaknaan. 
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METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan di SDN 66/IV Telanaipura, Kota Jambi pada bulan 

Januari dari tanggal 04 sampai 31 2019. 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang akan 

menghasilkan data deskriptif dengan berusaha mengungkapkan pengelolaan kelas 

pada pembelajaran tematik terpadu kelas V Sekolah Dasar Negeri 66/IV Telanaipura, 
Kota Jambi. 

 

3.2 Sumber Data  
Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

sumber data sebagai berikut: 

 

1. Kata-kata dan Tindakan  
Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati secara langsung merupakan 
sumber data utama. Dalam penelitian ini, objek yang diamati atau diobservasi 
adalah guru kelas VA di SDN No.66/IV Telanaipura Kota Jambi. 2. 2.  
 

2.  Sumber Tertulis 2.  
Sumber tertulis meliputi sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi, 
dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

.3.4 Teknik Sampling (Cuplikan)  
Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2015:300) “purposive sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah guru kelas VA, alasan memilih guru kelas VA 

karna berdasarkan hasil observasi pada saat pelaksanaan praktek lapangan 

persekolahan kondisi kelas tekendali dan terjadinya proses pembelajaran yang aktif, 

jadi sumber data pada penelitian adalah guru kelas VA Sekolah Dasar Negeri 66/IV 

Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data dan Alat  
Data- Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Penjelasan sebagai berikut: 

 

1. Observasi  
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik obsevasi non partisipan, 

artinya peneliti tidak ikut aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung 

dikelas. Peneliti hanya mengamati proses pembelajaran antara guru dan siswa 

serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dilakukan 

obsevasi non partisipan untuk mengetahui kenyataan yang terjadi dilapangan 

atau pada objek penelitian, yaitu pengelolaan pembelajaran tematik terpadu. 

Dalam observasi peneliti menggunakan catatan observasi yang digunakan 
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untuk mencatat hasil yang diporoleh melalui indra, baik yang dilihat maupun 

yang di dengar, artinya pernyataan yang terjadi selama kegiatan berlangsung. 

 
2. Wawancara  

Wawancara dilakukan dalam penelitian ini untuk melengkapi lebih mendalam 

mengenai hasil data yang diperoleh melalui obsevasi. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Menurut (Sugiyono 

2015:74) Wawancara tidak terstrukstur merupakan wawancara yang bebas, 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. 

 

3. Dokumentasi  
Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk melengkapi hasil data yang 

diperoleh melalui observasi dan wawancara, guna memperkuat data yang 

diperoleh dari lapangan. Dokumentasi pada penelitian ini mengenai 

pengelolaan pembelajaran dengan pendekatan tematik terpadu, dokumentasi 

dilakukan pada saat peneliti melakukan observasi guru dalam proses 

pembelajaran dan wawancara kepada guru serta sumber tertulis atau dokumen 

yang ada pada guru. 

 

4. Alat pengumpulan data a. Alat perekam  
 

Alat perekam digunakan sebagai alat bantu agar tidak ada informasi yang 
terlewatkan dan saat wawancara berlangsung peneliti dapat berkonsentrasi 

pada apa yang ditanyakan tanpa harus mencatat serta memudahkan peneliti 
mengulang kembali hasil wawancara agar dapat memperoleh data yang 

utuh. 

 

b. Kamera  
Fungsi kamera untuk mengambil gambar ketika peneliti sedang melakukan 

pembicaraan dengan informan atau sumber data. Dengan adanya foto maka 
dapat meningkatkan keabsahan penelitian, karena peneliti betul-betul 

melakukan pengumpulan data pada tempat penelitian. 

 

3.6 Uji Validitas  
Menurut Moleong (2010:326-334) untuk menetapkan keabsahan data maka 

dilakukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah Triangulasi 
Metode. Peneliti menganalisis kevalidan data yang telah di peroleh dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi. 

 

3.7 Teknik Analisis Data  
Teknik analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa analisis 

deskriftif kualitatif. Data yang diperoleh dari lapangan melalui observasi, wawancara, 

dan dokumentasi, selanjutnya akan dilakukan analisi data. Menurut Model Miles dan 

Huberman (dalam Sugiyono, 2015:337-345) menyatakan bahwa “aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas, sahingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisi data, 

yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian 

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 

4.3 Pembahasan Hasil 
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1) Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran  
Pada kegiatan membuka pembelajaran dilakukan dengan mengucap salam 

terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan do’a yang dilakukan secara bersama, 

selanjutnya melakukan sebuah permainan. Permaianan dilakukan bertujuan untuk 

membangkitkan minat belajar dan konsentrasi siswa. Selain itu guru juga melakukan 

apersepsi dengan membahas kembali materi pembelajaran sebelumnya yang telah 

dipelajari baru masuk kepada materi pembelajaran yang akan di ajarkan. 

Pada kegiatan menutup pembelajaran dilakukan dengan bertanya kepada siswa 

mengenai materi yang baru dipelajari, selanjutnya baru guru memberikan kesimpulan 

terhadap pembelajaran. Dalam memberikan kesimpulan, guru terlebih dahulu 

menanyakan kepada siswa mengenai pembelajaran yang telah dipelajari, baru 

dilanjutkan dengan penjelasan sekaligus kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah 

dilakukan. Dalam mengevaluasi pembelajaran dilakukan dengan lisan dan tulisan, 

evaluasi lisan terjadi pada saat proses pembelajaran terjadi sedangkan evaluasi tertulis 

dilakukan tes pada akhir tema untuk mengukur kemampuan siswa dan ketercapaian 

pembelajaran yang dilakukan.  

 

2). Keterampilan menjelaskan pembelajaran  
Guru kelas VA menjelaskan materi pembelajaran sesuai dengan contoh yang 

ada di buku, selanjutnya baru ditanyakan kepada siswa contoh lain yang ada 

dilingkungan sekitar dan diperkuat penjelasan tersebut oleh guru. Baru dilanjutkan 

dengan menjelaskan contoh yang ada dilingkungan sekitar siswa. Dalam memberikan 

penekanan pada bagian yang penting dilakukan penguatan dengan mengulangi kalimat 

dua kali.  

3). Keterampilan bertanya  
Guru memberikan pertanyaan kepada siswa terkait materi yang diajarkan 

dengan menggunakan Bahasa yang jelas dan dimengerti oleh siswa. Kemudian 

memberikan pertanyaan kepada siswa, bagi yang bisa menjawab pertanyaan terlebih 

dahulu mengangkat tangan baru dilanjutkan menjawab. Guru juga mengulangi 

pertanyaan agar siswa mau menjawab, jika tidak ada siswa yang menjawab pertanyaan 

maka guru kembali dengan melakukan konsep yang berbeda kepada siswa, guru 

meminta siswa untuk membuat satu pertanyaan terhadap materi yang dipelajari sampai 

siswa mau bertanya. 

 

4). Keterampilan mengadakan variasi  
Dalam mengajar guru kelas VA menggunakan berbagai variasi, baik variasi 

metode pembelajaran yang dilakukan dalam bentuk ceramah, tanya jawab, praktek dan 
diskusi kelompok. Selain itu, dalam media pembelajaran yang digunakan guru 

menggunakan buku pelajaran, infokus, praktek langsung dan disesuaikan dengan 
materi pelajaran. 
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5). Keterampilan mengadakan variasi  
Guru memberikan penguatan secara verbal kepada siswa dengan mengatakan 

“bagus sekali yang disampaikan AR, beri tepuk tangan untuk AR”. Selanjutnya dalam 

memerikan penguatan yang dilakukan dengan memberikan hadiah/tanda/komentar 

pada tugas tertulis itu tidak terlihat, tetapi berdasarkan wawancara dengan guru kelas 
VA pemberian hadiah dilakukan pada akhir pembelajaran dari uang kas kelas. 

 

6). Keterampilan mengelola kelas  
Selama kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas VA suasana 

atau kondisi pada saat proses pembelajaran terkendali, tidak ribut, pembelajaran yang 

aktif, terjadinya stimulus atau tanya jawab pada saat proses pembelajaran, dalam 

pembelajaran juga dmemberikan motivasai kepada siswa, adanya pembelajaran yang 

menyenangkan dengan dilakukan permainan terlebih dahulu untuk mempokuskan 

perhatian siswa sehingga siswa bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Ahmad (dalam Hilali 2012) mengatakan 

pengelolaan kelas merupakan sesuatu yang dilakukan oleh guru untuk mencapai 

suasana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta dapat memberikan 

motivasi kepada siswa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan guru kelas VA, guru melibatkan 

siswa dalam pengaturan kondisi kelas dengan dilakukan kerja sama atau komitmen 
yang dibuat bersama, komitmen ini tidak bersifat permanen tetapi bisa berubah sesuai 

dengan kondisi atau keadaan yang terjadi. Dalam hal ini kepala sekolah juga 

mendukung untuk terjadinya proses pembelajaran yang optimal dengan disediakan 
infokus kepada setiap kelas, selain itu juga sarana dan prasarana di dalam kelas sangat 

mendukung terjadinya proses pembelajaran. Hasil penelitian ini sejalan dengan 
pendapat Nurdiansyah (2013) mengatakan pembelajaran adalah penyediaan kondisi 

belajar yang melibatkan terjadinya proses pembelajaran kepada siswa. 

 

7). Keterampilan mengajar dalam kelompok kecil dan perorangan  
Dalam mengajar kelompok kecil atau perorangan dilakukan dengan membagi 

siswa kedalam beberapa kelompok berdasarkan tempat duduk siswa yang diatur duduk 

berkelompok sebelum proses kegiatan pembelajaran dilakukan. Tempat duduk siswa 

diatur dan dibentuk secara Heterogen sehingga akan seimbang dalam pembelajaran. 

Dalam pemberian tugas kelompok guru menghampiri setiap anggota kelompok untuk 

memberikan penjelasan dan mempokuskan terhadap materi yang dibahas. 

 

8). Keterampilan memimpin diskusi dalam kelompok kecil  
Dalam memimpin diskusi dalam kelompok kecil guru memfokuskan perhatian 

siswa terhadap materi yang didiskusikan, agar tidak terjadi penyimpangan pada saat 

mengerjakan tugas kelompok dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru 

memberikan penguatan setelah setiap kelompok tampil di depan kelas menampilkan 

hasil diskusinya dan setelah semua kelompok tampil guru menutup diskusi sekaligus 

memberikan kesimpulan terhadap yang telah didiskusikan. 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kelas VA adalah 

pembelajaran yang menggunakan kurikulum 2013. Pada Kurikulum 2013 

pembelajaran dilakukan dengan menggunakan pembelajaran tematik terpadu. 

Pembelajaran yang berdasarkan tema, tema dibuat sesuai dengan karakteristik dan 

lingkungan tempat tinggal siswa, tema disini berperan sebagai pemersatu mata 
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pelajaran lain, sehingga pembelajaran tidak terpisah tetapi padu dalam sebuah tema. 

Guru mengajar berdasarkan tema yang ada dibuku bukan berdasarkan mata pelajaran 

dan tidak terpisah. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Widyaningrum (2012) 

menerangkan pada pembelajaran tematik terpadu pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan tema untuk mempersatu mata pelajaran sehingga pembelajaran yang 

dilakukan memiliki kebermaknaan bagi siswa 

 

BAB V SIMPULAN SARAN 

5.1 Simpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang pengelolaan kelas pada 

pembelajaran tematik terpadu oleh guru kelas VA Sekolah Dasar Negeri 66/IV 

Telanaipura, Kota Jambi dapat disimpulkan bahwa guru telah melaksanakan 

pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik terpadu dikelas dengan baik, itu terlihat 

dengan berdasarkan keterlaksanaan indikator yang digunakan pada saat peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung atau observasi dan didukung dengan hasil 

wawancara dan dokumentasi. Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

indikator yang dijadikan pedoman dalam penelitian, dimana guru telah melaksanakan 

tugasnya mulai dari membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan pelajaran, 

bertanya, mengadakan variasi, memberikan penguatan, mengelola kelas, mengajar 

dalam kelompok kecil dan perorangan dan memimpin diskusi dalam kelompok kecil.  
Dalam melakukan pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik terpadu di 

kelas VA terdapat hambatan seperti terkendala pada buku pembelajaran, tetapi guru 

bisa mengatasi hal tersebut dan siswa tetap belajar dengan menggunakan buku dari 
sumber lain yang tidak menyelimpang dari kurikulum yang sedang digunakan. 

 

5.2 Implikasi  
Implikasi dari penelitian tentang pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik 

./ terpadu di kelas VA Sekolah Dasar Negeri 66/IV Telanaipura, Kota jambi adalah 
gambaran tentang pemahaman dan strategi serta bentuk dalam melaksanakan 

pengelolaan kelas pada pembelajaran tematik terpadu serta memberikan ilmu 
pengetahuan yang bermanfaat sebagai bekal menjadi calon seorang guru professional. 

 

5.3 Saran  
Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan bagi Sekolah penelitian ini 

dapat dijadikan masukan dan perbandingan dalam pengelola kelas pada pembelajaran 

tematik terpadu di sekolah dasar. Bagi Guru penelitian ini dapat dijadikan masukan 

dan pemahaman tentang pengelolaan pembelajaran tematik terpadu supaya bisa 

diterapkan pada pelaksanaan pembelajaran sehingga kondisi dan hasil belajar 

memuaskan. Bagi Penulis untuk dapat mengkaji ulang terhadap penelitian yang telah 

dilakukan dengan mengunakan metodologi dan tempat penelitian yang berbeda. Selain 

itu untuk menambah pengetahuan tentang pengelolaan kelas pada pembelajaran 

tematik terpadu serta bisa menerapakan atau melaksanankan pada pembelajaran di 

sekolah dasar.  
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