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ABSTRAK 

Apriani, Ade. 2016. Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Aktivitas Belajar terhadap 
Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan 
Tegal Timur Kota Tegal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 

Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. 

Suhardi, M.Pd. dan Dr. Kurotul Aeni, M.Pd. 

Kata Kunci: Pengelolaan Kelas; Aktivitas belajar; Hasil Belajar IPS 

Hasil belajar salah satu patokan sebagai tolak ukur keberhasilan proses 

pembelajar yang dicapai siswa. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh 

keterangan bahwa hasil belajar IPS siswa di Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal kurang maksimal karena masih banyak siswa yang 

mendapatkan nilai ulangan di bawah KKM. Hasil belajar siswa dipengaruhui oleh 

dua faktor, yaitu faktor internal salah satunya aktivitas belajar siswa dan faktor 

eksternal salah satunya guru. Dibutuhkan kemampuan guru dalam mengelola 

kelas dan aktivitas belajar siswa agar proses pembelajaran dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

dan mendeskripsikan pengaruh pengelolaan kelas dan aktivitas belajar terhadap 

hasil belajar IPS. Variabel yang diteliti dalam peneitian ini ada 3 yaitu 

pengelolaan kelas sebagai variabel bebas 1 (X1), aktivitas belajar sebagai variabel 

bebas 2 (X2), dan hasil belajar sebagai variabel terikat (Y).  

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas V SD Negeri 

Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang berjumlah 208 

siswa. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan teknik probability sampling 
tipe  simple random sampling. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus 

Taro Yamane dengan taraf kesalahan 5% sehingga diperoleh  sampel sebanyak 

138 siswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey. Uji Prasyarat 

yang digunakan meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinearitas, dan uji 

heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi sederhana dan 

analisis regresi berganda. Semua penghitungan diolah dengan menggunakan 

program SPSS versi 21. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar IPS; (2) ada pengaruh yang signifikan 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS; (3) ada pengaruh yang signifikan 

antara pengelolaan kelas dan aktivitas belajar secara bersama-sama terhadap hasil 

belajar IPS; (4) 10% hasil belajar IPS siswa dipengaruhi oleh pengelolaan kelas; 

(5) 13,2% hasil belajar IPS siswa dipengaruhi oleh aktivitas belajar; dan (6) 

16,1% hasil belajar IPS siswa dipengaruhi oleh pengelolaan kelas dan aktivitas 

belajar secara bersama-sama, sedangkan 83,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian. Diharapkan kepada guru hendaknya selalu 

berupaya meningkatkan kemampuannya dalam mengelola kelas dan siswa 

hendaknya berupaya meningkatkan aktivitas belajarnya, sehingga tercipta kondisi 

kelas yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

serta hasil belajar siswa dapat tercapai dengan maksimal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan akan dibahas tentang hal-hal yang menjadi dasar 

bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Bab ini terdiri dari: (1) latar belakang 

masalah; (2) identifikasi masalah; (3) pembatasan masalah; (4) rumusan masalah; 

(5) tujuan penelitian; dan (6) manfaat penelitian. Uraiannya sebagai berikut: 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan manusia, karena pendidikan 

kunci masa depan manusia yang dibekali akal dan pikiran. Pendidikan memiliki 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pendidikan dapat 

menjamin perkembangan dan kelangsungan manusia dalam seluruh aspek 

kepribadian dan kehidupannya. 

Pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan seluruh kemampuan dan 

perilaku manusia melalui proses belajar mengajar (Danarjati, dkk 2014: 3). 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1992) dalam Danarjati, dkk (2014: 3), 

pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku individu atau sebagai 

kemampuan pelajaran dengan pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar yakni guru. 

Di sekolah, guru mempunyai peran penting untuk menyampaikan mata pelajaran 

kelompok individu atau sekelompok individu dalam usaha mendewasakan 

manusia upaya pengajaran dan pelatihan.   

Djamarah (2010: 22), menyatakan  bahwa pendidikan secara harfiah 

adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik terhadap siswa, untuk 

mewujudkan tercapainya perubahan tingkah laku, budi pekerti, keterampilan dan 
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kepintaran secara intelektual, emosional dan spiritual. Pendidikan adalah usaha 

sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia. Sebagai usaha 

kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam pelaksanaanya berada dalam suatu 

proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan.  

Berdasarkan pengertian pendidikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengembangkan 

kehidupan manusia dan meningkatkan kemajuan suatu bangsa dan negara. 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

itu sendiri. Pendidikan yang berkualitas merupakan pendidikan yang unggul dan 

bermutu, sebab dengan pendidikan yang berkualitas, SDM akan membaik yang 

nantinya akan mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Hal tersebut sejalan dengan 

tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II 

Dasar, Fungsi, dan Tujuan pasal 3 menyebutkan: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Tujuan pendidikan dapat diwujudkan dengan melalui pendidikan bermutu 

yang dapat tercipta manakala tenaga pendidik memahami serta melaksanakan 

tugasnya dengan benar. Mutu pendidikan yang baik dapat dilihat dari hasil belajar 

yang dicapai siswa. Hasil belajar salah satu patokan sebagai tolak ukur 

keberhasilan proses belajar mengajar. Hasil belajar dikatakan tercapai apabila 
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mengalami perkembangan dan peningkatan perilaku siswa yang sesuai dengan 

tujuan pendidikan, hasil belajar dibuktikan dan ditunjukkan melalui nilai yang 

diperoleh melalui tes yang telah dilakukan siswa. Untuk mengetahui berhasil 

tidaknya seseorang dalam belajar, maka perlu dilakukan suatu evaluasi. Evaluasi 

berfungsi untuk mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi pelajaran yang 

telah di berikan, tujuannya untuk mengetahui hasil belajar yang diperoleh siswa 

setelah proses belajar mengajar berlangsung. 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku peserta didik akibat belajar 

(Purwanto, 2014: 46). Perubahan perilaku disebabkan karena dia mencapai 

penguasaan atas sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. 

Pencapaian itu didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil 

belajar diukur untuk mengetahui pencapaian tujuan pendidikan sehingga hasil 

belajar harus sesuai dengan tujuan pendidikan. Sedangkan menurut Gagne dalam 

Purwanto (2014: 42), hasil belajar adalah terbentuknya konsep, yaitu kategori 

yang kita berikan pada stimulus yang ada di lingkungan, yang menyediakan 

skema yang terorganisasi untuk asimilasi stimulus-stimulus baru dan menentukan 

hubungan di dalam dan di antara kategori-kategori.  

Berdasarkan definisi tersebut, hasil belajar siswa bisa dilihat dari 

perubahan perilaku karena kecakapan, pengetahuan dan penguasaan yang dimiliki 

juga bisa dilihat dari kemampuan peserta didik setelah melalui kegiatan belajar. 

Dalam kegiatan pembelajaran, guru sudah menetapkan tujuan pembelajaran. 

Siswa berhasil dalam belajar jika tujuan-tujuan pembelajaran sudah tercapai. 
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Berdasarkan wawancara dengan guru kelas V di Sekolah Dasar (SD) 

Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, pencapaian hasil 

belajar siswa pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat dikatakan 

belum mencapai hasil maksimal. Pencapaian nilai hasil belajar dikatakan belum 

mencapai hasil maksimal karena masih banyak siswa yang mendapatkan nilai 

ulangan di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) dan siswa masih sering 

remidi. Hasil belajar yang akan diteliti adalah hasil belajar siswa kelas V pada 

Ulangan Tengah Semester (UTS) semester genap tahun ajaran 2015/2016 di 

Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal yang terdiri dari 6 SD. 

Hasil belajar yang dicapai siswa satu dengan siswa yang lain berbeda-

beda. Ada siswa yang mampu mencapai hasil belajar yang tinggi, namun ada juga 

siswa yang hasil belajarnya rendah. Adanya perbedaan hasil belajar itu 

dipengaruhi beberapa faktor. Keberhasilan kegiatan belajar dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yaitu faktor yang ada dalam diri individu (faktor intern) dan faktor 

yang ada di luar individu (faktor ekstern). Faktor intern meliputi perhatian dan 

minat yang sangat berpengaruh dalam aktivitas pembelajaran. Faktor ekstern

meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. Faktor keluarga 

berupa cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga suasana rumah 

tangga dan keadaan ekonomi keluarga, lingkungan keluarga ini faktor utama yang 

dapat mempengaruhi sikap siswa. Faktor sekolah merupakan lingkungan 

pendidikan yang mendukung proses belajar seseorang secara formal. Faktor 

masyarakat merupakan lingkungan masyarakat ini berakibat dengan teman 

pergaulan, media masa, dan kegiatan siswa di masyarakat (Slameto, 2013: 54). 
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Berkaitan dengan beberapa faktor tersebut, di sekolah dalam kegiatan belajar 

mengajar oleh guru menempati kedudukan yang penting karena guru sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan. Menurut Undang-undang No 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilah, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Proses pendidikan tidak dapat terlepas dari kegiatan belajar mengajar. 

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sering terdapat berbagai masalah yang 

dihadapi. Salah satu masalah dalam kegiatan belajar mengajar yaitu pengelolaan 

kelas yang dilakukan oleh guru belum optimal, pengelolaan kelas yang dilakukan 

guru merupakan salah satu faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Apabila proses belajar mengajar berlangsung dengan baik, maka tujuan 

pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, guru dituntut untuk meningkatkan 

peran dan kompetensinya. Guru yang berkompeten akan mampu menciptakan 

lingkungan belajar yang kondusif dan efektif, serta akan lebih mampu mengelola 

kelas dengan baik sehingga siswa akan aktif dan hasil belajar siswa akan 

meningkat. Suryosubroto (2009: 59), mengemukakan bahwa: 

sistem belajar mengajar yang sifatnya klasikal (bersama-sama dalam 

satu kelas), guru harus berusaha agar proses belajar mengajar 

mencerminkan komunikasi dua arah. Mengajar bukan semata-mata 

merupakan pemberian informasi seraya tanpa mengembangkan 

kemampuan mental, fisik, dan penampilan diri. Proses belajar 

mengajar di kelas harus dapat mengembangkan cara belajar siswa 

untuk mendapatkan, mengelola, menggunakan dan 

mengkomunikasikan apa yang telah diperoleh dalam proses belajar 

tersebut. 
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Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan, dibutuhkan usaha 

guru dalam pengelolaan kelas yang baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah. Hal 

ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 

2013 Pasal 19 yaitu: 

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa.  

Di dalam kelas tugas guru adalah membelajarkan siswa dengan 

menyediakan kondisi belajar yang optimal, kondisi belajar yang optimal dapat 

tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta 

menciptakan dan memelihara suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan 

pengajaran. Pengaturan berkaitan dengan penyampaian pesan pengajaran. Apabila 

pengelolaan kelas rendah akan berakibat minat belajar siswa rendah dan akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa menjadi rendah. Guru sangat berperan dalam 

pengelolaan kelas. Apabila guru mampu mengelola kelasnya dengan baik maka 

tidaklah sukar bagi guru itu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. 

Menurut Djamarah (2010: 144), pengelolaan kelas adalah keterampilan 

guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan 

mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses interaksi edukatif. Dengan 

kata lain, kegiatan-kegiatan untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi 

yang optimal bagi terjadinya proses interaksi edukatif. Sedangkan Sardiman 

dalam Suryosubroto (2009: 41), mengemukakan bahwa kegiatan mengelola kelas 

menyangkut kegiatan: (1) mengatur tata ruang kelas, misalnya mengatur meja dan 

tempat duduk, menempatkan papan tulis, dan sebagainya; (2) menciptakan iklim 
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belajar mengajar yang serasi, dalam arti guru harus mampu menangani dan 

mengarahkan tingkah laku anak didik agar tidak merusak suasana kelas. 

Wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan guru kelas V SD Negeri 

Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, pengelolaan kelas yang 

diterapkan oleh guru saat pembelajaran IPS mengalami hambatan dan gangguan 

yang ditemui dalam kegiatan belajar mengajar yaitu metode pengajaran, media 

yang mendukung kegiatan belajar mengajar khususnya pada pelajaran IPS, 

kurangnya antusias siswa dalam mengikuti pelajaran sehingga siswa mengobrol 

dengan temannya, dan siswa yang gaduh saat pembelajaran sehingga 

pembelajaran menjadi tidak efektif dan tidak kondusif. Guru dalam mengajar 

pelajaran IPS biasanya menggunakan metode konvensional dan jarang melakukan 

pengelolaan kelompok karena guru jarang menyuruh siswa untuk berdiskusi di 

kelas sehingga siswa sulit untuk memahami materi, siswa menjadi jenuh dan pasif 

dalam proses pembelajaran. 

Selain wawancara dengan guru kelas V SDN Gusus Werkudoro 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, peneliti juga melakukan wawancara dengan 

siswa kelas V Slerok 7 Kota Tegal yang bernama Kaka Ade Saputra. Pendapat 

Kaka dapat disimpulkan pengelolaan kelas oleh guru kurang baik. Kaka 

berpendapat bahwa belum adanya variasi pengubahan tempat duduk oleh guru 

yang disesusaikan dengan pembelajaran seperti melingkar, tempat duduk selalu 

berpindah dengan formasi leter U. Di samping itu, apabila siswa tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR), guru menyuruh mengerjakan PRnya di luar 

kelas. Pengelolaan kelompok siswa oleh guru pada pelajaran IPS dapat dikatakan 

masih kurang. Hal tersebut dikarenakan guru membagi kelompok siswa dan 
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menyuruh siswa untuk berdiskusi lebih sering jika ada PR pada pelajaran IPS 

tetapi jarang saat pembelajaran berlangsung. Pada pengelompokan siswa, anggota 

kelompok tidak berubah dapat dikatakan anggota kelompok itu sama terus. Dalam 

proses pembelajaran, banyak siswa yang mengganggu dan mengobrol dengan 

temannya. 

Selain pengelolaan kelas, faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar 

yaitu aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan salah satu faktor internal yang 

dapat mempengaruhi hasil belajar. Guru sangat berperan dalam membangkitkan 

aktivitas belajar siswa sehingga siswa dalam proses pembelajaran tidak hanya 

duduk diam saja. Dengan adanya aktivitas belajar siswa dalam proses 

pembelajaran akan membuat interaksi edukatif yang baik antara guru dan siswa. 

Belajar yang berhasil mesti melalui berbagai macam aktivitas, baik aktivitas fisik 

maupun aktivitas psikis. Menurut Sardiman (2014: 95), pada prinsipnya belajar 

adalah berbuat, berbuat mengubah tingkah laku menjadi melakukan kegiatan. 

Tidak ada belajar kalau tidak ada aktivitas. Itulah sebabnya aktivitas merupakan 

prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar.  

Aktivitas pada dasarnya adalah penerimaan dari mendengar dan melihat 

akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri tidak hanya 

duduk berdiam tetapi bekerja untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan 

aspek-aspek tingkah laku lainnya serta mengembangkan keterampilannya.

Menurut Rohani (2010: 8), aktivitas belajar adalah peserta didik giat-aktif dengan 

anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak hanya duduk 

dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang memiliki aktivitas psikis 

(kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya atau banyak 
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berfungsi dalam rangka pengajaran. Keaktifan jasmani fisik sebagai kegiatan yang 

tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, memecahkan persoalan, dan 

mengambil keputusan, dan sebagainya. Pada saat siswa aktif jasmaninya dengan 

sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu sebaliknya. Karena itu keduanya 

merupakan satu kesatuan, dua keping dalam satu mata uang. 

Seorang siswa yang aktif terhadap mata pelajaran IPS, ia akan lebih 

banyak bekerja. Mengembangkan aktivitas belajar pada dasarnya membantu siswa 

aktif dalam hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajari dengan 

dirinya sendiri sebagai individu. Peran guru sangat penting dalam membangkitkan 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran salah satunya pada pelajaran 

IPS melalui pengelolaan kelas yang efektif. Siswa akan aktif dalam pembelajaran 

IPS apabila dari suasana belajar yang menyenangkan dan pengalaman belajarnya 

akan membawa kemajuan pada dirinya. Menurut Piaget dalam Sardiman (2014: 

100), seseorang anak itu berpikir sepanjang ia berbuat. Tanpa perbuatan berarti 

anak itu tidak berpikir. Oleh karena itu, agar anak berpikir sendiri maka harus 

diberi kesempatan untuk berbuat sendiri. Berpikir pada taraf verbal baru akan 

timbul setelah anak itu berpikir pada taraf perbuatan. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru kelas V 

SDN Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal, dalam pembelajaran 

sering ditemui aktivitas belajar siswa khususnya pada saat pembelajaran IPS 

terutama terbatas pada mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan bila guru 

memberikan pertanyaan. Siswa bekerja karena atas perintah guru, menurut cara 

yang ditentukan guru, dan berpikir menurut yang digariskan oleh guru. Banyak 

siswa yang kurang memperhatikan guru ketika sedang mengajar, sering 
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meminjam tugas pada temannya, dan siswa sering gaduh ketika proses 

pembelajaran. 

Beberapa penelitian relevan dengan masalah tersebut adalah hasil 

penelitian oleh Naufal (2012) yang berjudul Pengelolaan Kelas Oleh Guru 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Biologi Pokok Bahasan Virus 

Pada Siswa Kelas X MA Negeri Karangampel Kabupaten Indramayu menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan pengelolaan kelas terhadap hasil belajar 

sebesar 60% dalam proses pembelajaran biologi pokok bahasan virus di MA 

Negeri Karangampel. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya hasil belajar lebih 

dipengaruhi oleh pengelolaan kelas yang dilakukan guru. Hasil penelitian oleh 

Suliswanto (2013) yang berjudul Pengaruh Kreativitas Dan Aktivitas Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Perak Tahun 

2012/2013 yang menyatakan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh 

antara kreativitas dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa 

secara signifikan. Jadi dapat disimpulkan ada pengaruh antara kreativitas dan 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Aktivitas 

Belajar terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal”.

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa masalah yang 

dapat diidentifikasikan di antaranya yaitu: 
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(1) Hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Tegal masih 

rendah. 

(2) Aktivitas belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Tegal 

masih rendah. 

(3) Sebagian guru belum sepenuhnya menguasai keterampilan mengelola kelas 

secara efektif dan efisien. 

(4) Kurang perhatian guru terhadap interaksi belajar mengajar yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam proses belajar. 

(5) Belum tercapai suasana kelas yang kondusif dalam proses pembelajaran. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan masalah, dan masalah 

yang akan diteliti yaitu pengaruh pengelolaan kelas dan aktivitas belajar terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal tahun ajaran 2015/2016. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka 

yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

(1) Bagaimana pengaruh pengelolaan kelas terhadap hasil belajar IPS siswa kelas 

V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal? 

(2) Bagaimana pengaruh aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas

V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal? 

(3) Bagaimana pengaruh pengelolaan kelas dan aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar IPS kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur 

Kota Tegal? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan tolak ukur berhasil tidaknya penelitian yang 

hendak dilaksanakan. Pada bagian ini akan diuraikan tujuan penelitian secara 

umum dan khusus. Uraian selengkapnya sebagai berikut: 

1.5.1 Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pengaruh pengelolaan kelas dan aktivitas  belajar  terhadap hasil belajar 

IPS Siswa Kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota 

Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan  khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengelolaan kelas terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal. 

(2)  Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh aktivitas belajar terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal.

(3)  Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh pengelolaan kelas dan 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS kelas V SD Negeri Gugus 

Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat Teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan informasi 

ilmu pengetahuan tentang manajemen pendidikan melalui pengelolaan kelas dan 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS siswa. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu bagi peneliti, pendidik, dan 

kepala sekolah. 

1.6.2.1 Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan motivasi guru dalam 

meningkatkan pengelolaan kelas dengan baik. 

1.6.2.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

membantu pihak sekolah dalam hal pengelolaan kelas, aktivitas belajar dan 

dampaknya terhadap hasil belajar siswa. 

1.6.2.3 Bagi Siswa 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan agar selalu 

meningkatkan aktivitas belajar siswa khususnya mata pelajaran IPS sehingga 

tercapai hasil belajar yang optimal. 

1.6.2.4 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dalam hal 

meningkatkan pengelolaan kelas yang baik ketika telah menjadi tenaga 

pendidik/guru.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

Pada bagian kajian pustaka akan diuraikan tentang kajian teori, hubungan 

antar variabel, kajian empiris, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. 

Penjelasan mengenai kajian pustaka ialah sebagai berikut: 

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori dalam penelitian ini akan menerangkan teori-teori yang 

berkaitan dengan hasil belajar, aktivitas belajar, pengelolaan kelas, dan hakikat 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Penjelasan lebih lengkap mengenai kajian teori 

yaitu sebagai berikut: 

2.1.1 Hasil Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Hasil Belajar 

Slameto (2013: 2) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Menurut Wiyani (2014: 17), belajar adalah sebagai sebuah 

proses yang di dalamnya dilakukan berbagai pengalaman untuk menangkap suatu 

isi dan pesan dalam jangka waktu tertentu yang dapat membawa perubahan diri 

yang tercermin dalam perilakunya. 

Winkel (1999) dalam Purwanto (2014: 38) menyatakan belajar adalah 

proses dalam diri individu yang berinteraksi dengan lingkungan untuk 

mendapatkan perubahan dalam perilakunya. Sedangkan menurut Syah (2009: 68), 

belajar adalah tahapan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai  
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hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses 

kognitif.  

Berdasarkan beberapa definisi belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku yang dilakukan individu melalui 

pengalaman dalam interaksi dengan lingkungan. Perubahan tingkah laku tersebut 

tidak hanya pada aspek kognitif saja, tetapi mencakup aspek afektif, psikomotor, 

dan kebiasaan. 

Winkel (1999) dalam Purwanto (2014: 45) menyatakan bahwa hasil 

belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan 

tingkah lakunya. Menurut Susanto (2015: 5), hasil belajar adalah perubahan-

perubahan yang terjadi diri siswa, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Nawawi (2007) dalam Susanto (2015: 5) berpendapat bahwa hasil belajar 

adalah tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah 

yang dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenal sejumlah 

materi pelajaran tertentu. Sedangkan menurut Sukmadinata (2011: 102), hasil 

belajar adalah realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat 

dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan berpikir maupun keterampilan motorik. 

Beberapa teori tersebut dapat disimpulkan, bahwa hasil belajar adalah 

perubahan yang diperoleh seseorang melalui kegiatan belajar ke arah yang lebih 

baik. Hasil belajar siswa ada tiga aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Dalam penelitian ini hasil belajar siswa menggunakan aspek kognitif yang berupa 

nilai. 
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2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa merupakan hasil dari suatu proses yang di dalamnya 

dipengaruhi oleh faktor dalam diri siswa maupun faktor yang berasal dari luar 

siswa. Menurut Wasliman (2007) dalam Susanto (2015: 12), hasil belajar yang 

dicapai oleh siswa merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhinya, baik faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

merupakan faktor dalam diri siswa, meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, 

motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik 

kesehatan. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri siswa, meliputi: 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Ruseffendi (1994) dalam Susanto (2015: 14-

18), mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada 

sepuluh macam, yaitu kecerdasan, kesiapan anak, bakat anak, kemauan belajar, 

minat anak, model penyajian materi, pribadi dan sikap guru, suasana belajar, 

kompetensi guru, dan kondisi masyarakat. 

(1) Faktor kecerdasan 

Tinggi rendahnya kecerdasan yang dimiliki anak merupakan potensi dasar 

bagi pencapaian hasil belajar.  

(2) Faktor kesiapan atau kematangan anak 

Upaya belajar akan berhasil jika dilakukan bersamaan dengan kesiapan 

individu, kematangan ini berhubungan dengan minat dan kebutuhan anak. 

(3) Faktor bakat anak 

Bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk 

mencapai keberhasilan, bakat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar.  
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(4) Faktor kemauan belajar  

Kemauan belajar disertai rasa tanggung jawab berpengaruh positif terhadap 

hasil belajarnya, siswa yang mau belajar akan menjadi giat belajar.  

(5) Faktor minat anak,  

Siswa yang menaruh minat besar terhadap pelajaran akan memusatkan 

perhatiannya lebih banyak yang akan memungkinkan giat belajar agar lebih 

memahami pelajaran dan mencapai hasil belajar yang diinginkan.  

(6) Faktor model penyajian materi  

 Model penyajian materi yang menyenangkan, tidak membosankan, menarik 

dan mudah dimengerti oleh siswa tentu akan berpengaruh positif terhadap 

pencapaian hasil belajar.  

(7) Faktor pribadi dan sikap guru  

Pribadi dan sikap yang tercermin dari sikapnya yang baik akan ditiru oleh 

siswa yang berpengaruh dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.  

(8) Faktor suasana pengajaran  

Suasana belajar yang tenang menciptakan dialog yang kritis antara siswa dan 

guru, dan menumbuhkan suasana yang aktif diantara siswa akan 

meningkatkan keberhasilan siswa dalam belajar secara maksimal.  

(9) Faktor kompetensi guru 

Guru professional yang memiliki kompeten dalam bidangnya dan menguasai 

bahan ajar dengan baik serta memilih metode belajar yang tepat sehingga 

proses belajar mengajar berjalan dengan semestinya yang akan berpengaruh 

terhadap keberhasilan siswa dalam belajar.  
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(10)Faktor kondisi masyarakat  

Masyarakat merupakan kehidupan modern dengan keterbukaan serta kondisi 

luas banyak membentuk dan mempengaruhi anak ketimbang keluarga dan 

sekolah, maka dari itu kondisi masyarakat berpengaruh terhadap keberhasilan 

belajar siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa meningkat dan 

menurunnya hasil belajar siswa disebabkan adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, yaitu bisa saja dari dalam diri siswa dan 

dari luar diri siswa. Faktor-faktor tersebut saling memengaruhi belajar siswa. 

2.1.1.3 Indikator Keberhasilan Belajar 

Menurut Sudjana (2010: 111), ciri-ciri hasil belajar yang diperoleh siswa 

setelah melakukan proses belajar akan tampak dalam berikut: 

(1) Siswa dapat mengingat fakta, prinsip, konsep yang telah dipelajarinya dalam 

kurun waktu yang cukup lama. 

(2) Siswa dapat memberikan contoh dari konsep dan prinsip yang telah 

dipelajarinya. 

(3) Siswa dapat mengaplikasi atau menggunakan konsep, prinsip yang telah 

dipelajarinya dalam situasi lain yang sejenis, baik dalam hubungannya 

dengan bahan pelajaran maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari. 

(4) Siswa mempunyai dorongan yang kuat untuk mempelajari bahan pelajaran 

lebih lanjut dan mampu mempelajari sendiri dengan menggunakan prinsip 

dan konsep yang telah dikuasai. 

(5) Siswa terampil mengadakan hubungan sosial seperti kerja sama dengan siswa 

lain, berkomunikasi dengan orang lain, toleransi, menghargai pendapat orang 

lain, terbuka bila mendapat kritik orang lain, dan lain-lain. 
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(6) Siswa memperoleh kepercayaan diri bahwa ia mempunyai kemampuan dan 

kesanggupan melakukan tugas belajar seperti timbulnya semangat belajar, 

tidak mudah putus asa, tidak merasakan adanya beban bila diberi pekerjaan 

rumah, adanya usaha sendiri dalam memecahkan masalah belajar, dan lain-

lain.

(7) Siswa dapat menguasai bahan pelajaran yang telah dipelajarinya minimal 

80% dari yang seharusnya dicapai, sesuai dengan tujuan intruksional khusus 

diperuntukkan baginya. 

Djamarah dan Zain (2014: 105) menyatakan yang menjadi petunjuk bahwa 

suatu proses belajar mengajar dianggap berhasil sebagai berikut: 

(1) Ketercapaian daya serap terhadap bahan pembelajaran yang diajarkan, baik 

secara individual maupun kelompok. Pengukuran ketercapaian daya serap ini 

biasanya dalam bentuk nilai ulangan dengan penetapan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

(2) Perilaku yang digariskan dalam pembelajaran telah dicapai oleh siswa , baik 

secara individual maupun kelompok. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator yang 

dipakai sebagai tolok ukur keberhasilan belajar adalah daya serap dalam bentuk 

nilai. Nilai yang diperoleh siswa dari melakukan tes atau ulangan yang diberikan 

oleh guru. 

Tujuan belajar yang dikehendaki dapat dicapai dengan menciptakan 

lingkungan yang kondusif. Menurut Sardiman (2014: 26-28), tujuan belajar itu 

ada tiga jenis, yaitu: 
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(1) Untuk mendapat pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Dengan demikian siswa akan 

diberikan pengetahuan sehingga menambah pengetahuannya dan sekaligus 

akan mencarinya sendiri untuk mengembangkan cara berpikir dalam rangka 

memperkaya pengetahuannya. 

(2) Penanaman konsep dan keterampilan 

Dalam belajar dapat mengasah keterampilan jasmaniah dan rohaniah yang 

ada dalam diri setiap siswa dan mampu memberikan penalaran serta 

mengungkapkan perasaan melalui bahasa tulis maupun lisan dalam 

penanaman konsep 

(3) Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, guru 

harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan 

kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa 

menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. 

Proses belajar diharapkan siswa mampu mengembangkan dan mendapatkan 

pengetahuan dan mengembangkan cara berpikir, pembentukan sikap, dan 

mengasah keterampilan yang berguna untuk kehidupannya. Siswa mendapatkan 

perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik saat tercapainya proses belajar. 

Adanya informasi tentang sasaran belajar, adanya evaluasi dan keberhasilan 

belajar, menyebabkan siswa semakin sadar akan kemampuan dirinya. Selain itu 

tujuan belajar adalah untuk memperoleh hasil belajar dan pengalaman hidup. 
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2.1.2 Aktivitas Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Aktivitas Belajar 

Sardiman (2014: 100) menyatakan bahwa aktivitas adalah kegiatan bersifat 

fisik/jasmani maupun mental/rohani. Kaitan antara keduanya akan membuahkan 

aktivitas belajar optimal. Sedangkan menurut Slameto (2013: 36), guru perlu 

menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir maupun berbuat. Penerimaan 

pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan itu tidak akan berlalu begitu 

saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk berbeda 

atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat menimbulkan diskusi dengan 

guru.  

Rohani (2010: 8) menyatakan bahwa aktivitas belajar adalah siswa giat-

aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, bermain ataupun bekerja, ia tidak 

hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya pasif. Siswa yang memiliki 

aktivitas psikis (kejiwaan) adalah jika daya jiwanya bekerja sebanyak-banyaknya 

atau banyak berfungsi dalam rangka pengajaran. Kegiatan/keaktifan jasmani fisik 

sebagai kegiatan yang tampak bila ia sedang mengamati dengan teliti, 

memecahkan persoalan, dan mengambil keputusan, dan sebagainya. Pada saat 

siswa aktif jasmaninya dengan sendirinya ia juga aktif jiwanya, begitu sebaliknya. 

sedangkan menurut Rousseau dalam Sardiman (2014: 96), aktivitas belajar yaitu 

segala pengetahuan itu harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman 

sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang 

diciptakan sendiri, baik secara rohani maupun teknis. Ini menunjukkan setiap 

orang yang  belajar harus aktif sendiri. Tanpa ada aktivitas, proses belajar tidak 

mungkin terjadi.
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Beberapa teori tersebut dapat disimpulkan, bahwa aktivitas belajar adalah 

segala kegiatan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran untuk menghasilkan 

perubahan pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan pada siswa dalam rangka 

mencapai tujuan belajar. Aktivitas belajar siswa seperti mendengar, membaca, 

konsentrasi, menulis, tingkah laku, melihat, mengamati, mengemukakan pendapat, 

berbicara, dan bertanya. 

2.1.2.2 Aktivitas Belajar IPS 

Berkaitan dengan mata pelajaran IPS diharapkan anak terlibat langsung 

dalam pembelajaran dengan begitu anak melakukan aktivitas yang bisa 

memberikan pengalaman dan lebih memahami materi. Menurut Susanto (2015: 

156), melalui pembelajaran IPS hendaknya dapat membantu peserta didik 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, dan cara berpikir. Melalui belajar, 

siswa mampu mengekspresikan dirinya, mengetahui cara-cara belajar yang baik 

dan benar dengan arahan dan bimbingan guru. Dalam proses pembelajaran, secara 

implisit terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode sesuai 

kondisi siswa untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Itulah 

sebabnya dalam belajar, siswa tidak hanya berinteraksi dengan guru sebagai salah 

satu sumber belajar, tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang 

lain.

Aktivitas dalam pembelajaran IPS siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 

memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajari sehingga siswa terlatih 

untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari (Susanto, 2015: 

156). Dengan demikian, pembelajaran IPS seharusnya menempatkan siswa 
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sebagai subyek atau berpusat pada siswa agar terlibat langsung dalam proses 

belajar mengajar. Agar pelajaran IPS dan pembelajaran IPS dapat mencapai hasil 

yang optimal sesuai yang diinginkan maka guru juga perlu memahami 

karakteristik dan kondisi siswa. 

2.1.2.3 Peranan Aktivitas Belajar 

Peranan aktivitas belajar yang dimaksud adalah aktivitas siswa dalam 

proses belajar mengajar karena siswa yang aktif dalam belajar akan lebih baik dari 

pada siswa yang hanya diam/pasif. Aktivitas belajar timbul dengan adanya 

melakukan kegiatan. Aktivitas belajar ditunjukkan dengan adanya partisipasi aktif 

oleh siswa dalam proses belajar mengajar, keseriusan siswa dalam belajar dan 

kemauan siswa dalam menyelesaikan tugas dengan baik. Menurut Zaini (2008) 

dalam Amri (2015: 1), pembelajaran aktif adalah suatu pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk belajar secara aktif. Ketika siswa belajar dengan aktif, 

berarti merekalah yang mendominasi aktivitas pembelajaran. 

Aktivitas belajar ditandai dengan melihat, mengamati, memperhatikan, 

mengucapkan, berfikir, berkonsentrasi menyimak pelajaran, bertanya/meminta 

penjelasan, mengemukakan gagasan, dan mendiskusikan gagasan orang lain dan 

gagasannya sendiri. Silberman (1996) dalam Amri (2015: 1), menyatakan bahwa 

belajar aktif meliputi berbagai cara untuk membuat siswa aktif sejak awal 

melakukan aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok, dan dalam waktu 

yang singkat, membuat siswa berpikir tentang materi pelajaran. Dengan demikian, 

dalam belajar sangat diperlukan adanya aktivitas siswa karena tanpa adanya 

aktivitas peserta didik proses belajar tidak berjalan dengan baik. 
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2.1.2.4 Jenis-jenis Aktivitas Belajar 

Aktivitas belajar banyak macamnya yang mempengaruhi hasil belajar 

siswa. Menurut Dierich (1979) dalam Hamalik (2013: 172-73), membagi kegiatan 

belajar dalam 8 kelompok, ialah: (1) kegiatan-kegiatan visual, (2) kegiatan-

kegiatan lisan, (3) kegiatan-kegiatan mendengarkan, (4) kegiatan-kegiatan 

menulis, (5) kegiatan-kegiatan menggambar, (6) kegiatan-kegiatan motorik, (7) 

kegiatan-kegiatan mental, dan (8) kegiatan-kegiatan emosional. 

Kegiatan-kegiatan visual, meliputi: membaca, melihat gambar-gambar, 

mengamati eksperimen, demonstrasi, pameran, dan mengamati orang lain bekerja 

atau bermain. Kegiatan-kegiatan lisan, meliputi: mengemukakan suatu fakta atau 

prinsip, menghubungkan suatu kejadian, mengajukan pertanyaan, memberi saran, 

mengemukakan pendapat, wawancara, diskusi, dan interupsi. Kegiatan-kegiatan 

mendengarkan, meliputi: mendengarkan penyajian bahan, mendengarkan 

percakapan atau diskusi kelompok, mendengarkan suatu permainan, 

mendengarkan radio. Kegiatan-kegiatan menulis, meliputi: menulis cerita, 

menulis laporan, memeriksa karangan, menyalin, membuat rangkuman, 

mengerjakan tes, dan mengisi angket. Kegiatan-kegiatan menggambar, meliputi: 

menggambar, membuat grafik, chart, diagram peta, dan pola. Kegiatan-kegiatan 

motorik, meliputi: melakukan percobaan, memilih alat-alat, melaksanakan 

pameran, membuat model, menyelenggarakan permainan, menari, dan berkebun. 

Kegiatan-kegiatan mental, meliputi: merenungkan, mengingat, memecahkan 

masalah, menganalisis, faktor-faktor, melihat, hubungan-hubungan, dan membuat 

keputusan. Kegiatan-kegiatan emosional, meliputi: minat, membedakan, berani, 
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tenang, dan lain-lain. Kegiatan-kegiatan dalam kelompok ini terdapat dalam 

semua jenis kegiatan satu sama lain. 

Whipplean (1972) dalam Hamalik (2013; 173-75) membagi kegiatan-

kegiatan siswa di dalam kelas sebagai berikut:  

(1) Bekerja dengan alat-alat visual, meliputi: mengumpulkan gambar-gambar dan 

bahan-bahan ilustrasi lainnya, mempelajari gambar-gambar, streograph slide 

film, khusus mendengarkan penjelasan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

mengurangi pameran, mencatat pertanyaan-pertanyaan yang menarik minat, 

sambil mengamati bahan-bahan visual, memilih alat-alat visual ketika 

memberikan laporan lisan, menyusun pameran, menulis table, mengatur file 

material untuk digunakan kelak. 

(2) Ekskursi dan trip, meliputi: mengunjungi museum, akuarium, dan kebun 

binatang, mengundang lembaga-lembaga/jawatan-jawatan yang dapat 

memberikan keterangan-keterangan dan bahan-bahan, menyaksikan 

demonstrasi, seperti proses produksi di pabrik sabun, proses penerbitan surat 

kabar, dan proses penyiaran televisi. 

(3) Mempelajari masalah-masalah, meliputi: mencari informasi dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan penting, mempelajari ensiklopedi dan referensi, 

membawa buku-buku dari rumah dan perpustakaan umum untuk melengkapi 

seleksi sekolah, mengirim surat kepada badan-badan  bisnis untuk 

memperoleh informasi dan bahan-bahan, melaksanakan petunjuk-petunjuk 

yang diberikan oleh guidance yang telah disiarkan oleh guru. 

(4) Membuat catatan-catatan sebagai persiapan diskusi dan laporan, meliputi: 

menafsirkan peta, mencari lokasi-lokasi, melakukan eksperimen, misalnya 
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membuat sabun, menilai informasi dari berbagai sumber, menentukan 

kebenaran atas pertanyaan-pertanyaan yang bertentangan, mengorganisasi

bahan bacaan sebagai persiapan diskusi atau laporan lisan, mempersiapkan

dan memberikan laporan-laporan lisan yang menarik dan bersifat informative, 

membuat rangkuman, menulis laporan dengan maksud tertentu,

mempersiapkan daftar bacaan yang digunakan dalam belajar,  men-skin 

bahan untuk menyusun subjek yang menarik untuk studi lebih lanjut, 

mengapresiasi literature,  membaca cerita-cerita yang menarik, 

mendengarkan bacaan untuk kesenangan dan informasi. 

(5) Ilustrasi dan kontruksi, meliputi: membuat chart dan diagram, membuat blue 

print,  menggambar dan membuat peta, relief map, pictorial map, membuat 

poster,  membuat ilustrasi, peta dan diagram, untuk sebuah buku, menyusun 

rencana permainan, menyiapkan suatu frieze, membuat artikel untuk pameran. 

(6) Bekerja menyajikan informasi, meliputi: menyarankan cara-cara menyajikan 

informasi yang menarik, menyensor bahan-bahan dalam buku-buku, 

menyusun bulletin board secara up to date, merencanakan dan melaksanakan 

suatu program assembly, menulis dan menyajikan  dramatisasi. 

(7) Cek dan tes, meliputi: mengerjakan informal dan standarised test, 

menyiapkan test-test untuk murid lain, menyusun grafik perkembangan. 

Berdasarkan klasifikasi aktivitas yang diuraikan diatas, menunjukkan 

bahwa aktivitas belajar cukup kompleks dan bervariasi. Jika berbagai macam 

kegiatan tersebut dapat diciptakan di kelas, maka suasana kelas akan menjadi 

dinamis, tidak membosankan, dan tentu akan memperlancar pencapaian tujuan 

pembelajaran. 
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2.1.2.5 Indikator Aktivitas Belajar 

Berdasarkan Hamalik (2013: 172-73), indikator dalam penelitian ini yaitu: 

(1) membaca buku sumber, (2) membaca sumber bacaan yang lain, (3) mengamati 

gambar, (4) mengajukan pertanyaan, (5) menjawab pertanyaan, (6) berdiskusi, (7)

mendengarkan penjelasan guru, (8) membuat laporan hasil diskusi, (9)

mengerjakan soal, (10) membuat catatan, (11) menggambar benda-benda atau 

gambar-gambar, (12) mengingat materi pelajaran, (13) berani menanggapi 

pertanyaan, dan (14) bersemangat dalam pembelajaran IPS. 

2.1.3 Pengelolaan Kelas 

2.1.3.1 Pengertian Pengelolaan Kelas 

Arikunto (2012) dalam Wiyani (2014: 52) menjelaskan pengertian kelas 

sebagai sekelompok siswa yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama. Sementara menurut Nawawi (2009) dalam Wiyani 

(2014: 52), kelas adalah sebagai suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian 

dari masyarakat sekolah sebagai satu kesatuan diorganisasikan menjadi unit kerja 

yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar-mengajar yang 

kreatif untuk mencapai tujuan. 

Berdasarkan pengertian di atas, kelas adalah sekelompok siswa bersama 

guru yang melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai suatu tujuan. Kelas 

sebagai proses memfasilitasi siswa untuk berubah ke arah positif. Kondisi kelas 

mendorong siswa untuk aktif secara terarah yang dikembangkan melalui 

kreatifitas dan inisiatif siswa. 

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi 
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gangguan dalam proses belajar mengajar. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan 

untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya 

proses belajar mengajar (Usman, 2013: 97). Menurut Djamarah (2010: 173), 

pengelolaan kelas adalah suatu upaya memberdayagunakan potensi kelas yang ada 

seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan 

pembelajaran. Pendapat tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Pidarta 

dalam Djamarah (2010: 172), pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan 

penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti  

guru bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara system/pengorganisasi 

kelas. Sehingga siswa dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan 

energinya pada tugas-tugas individual. 

Nasrul (2014: 72) menyatakan pengelolaan kelas adalah sebagai suatu 

proses mengontrol tingkah laku siswa. Peranan guru disini menciptakan dan 

mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Sedangkan menurut Wiyani (2014: 

59), pengelolaan kelas adalah keterampilan guru sebagai seorang leader sekaligus 

manajer dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif untuk meraih keberhasilan 

kegiatan belajar-mengajar. 

Beberapa teori tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan kelas 

adalah usaha yang dilakukan guru dalam menciptakan suasana kelas yang 

menyenangkan dan kondusif dalam proses belajar mengajar sehingga siswa dapat 

belajar dengan baik dan mencapai hasil belajar yang optimal. 

2.1.3.2 Prinsip Pengelolaan Kelas 

Menurut Usman (2013: 97), terdapat enam prinsip yang harus diperhatikan 

dalam pengelolaan kelas yaitu: (a) kehangatan dan keantusiasan, (b) tantangan, (c) 
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bervariasi, (d) keluwesan, (e) penekanan pada hal-hal yang positif, (f) penanaman 

disiplin diri. 

Pertama, prinsip kehangatan dan keantusiasan, yaitu pembelajaran guru 

harus menunjukkan sikap hangat dan antusias pada tugas dan aktivitas siswa 

sehingga dapat terciptanya iklim kelas yang menyenangkan. Kedua, prinsip 

tantangan, yaitu dalam pembelajaran guru menggunakan kata-kata, tindakan atau 

bahan yang menantang akan meninggalkan gairah siswa untuk belajar sehingga 

mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Ketiga, 

prinsip bervariasi, yaitu guru dalam pembelajaran guru harus senantiasa 

memvariasikan pembelajaran seperti dengan penggunaan alat atau media, gaya, 

dan interaksi belajar-mengajar yang bervariasi sehingga pembelajaran menjadi 

efektif dan menghindari kejenuhan. Keempat, prinsip keluwesan, yaitu tingkah 

laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan 

munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang 

efektif. Kelima, prinsip penekanan pada hal-hal yang positif, yaitu guru harus 

menekankan hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa 

pada hal-hal yang negatif. Keenam, prinsip penanaman disiplin diri sendiri oleh 

siswa merupakan tujuan akhir dari pengelolaan kelas. Untuk itu guru harus selalu 

mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri, dan guru sendiri 

hendaknya menjadi contoh atau teladan tentang pengendalian diri dan pelaksanaan 

tanggung jawab. 

Prinsip pengelolaan kelas dapat dijadikan pedoman atau pegangan guru 

dalam mengelola kelas, agar menjadi terarah dan efisien. Prinsip-prinsip tersebut 

memberikan hubungan positif interaksi edukatif antara guru dan siswa. Dalam 
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mendidik perlu disiplin, tegas dengan hal apa yang seharusnya dilakukan dan hal 

yang seharusnya tidak dilakukan. 

2.1.3.3 Tujuan Pengelolaan Kelas 

Wiyani (2014: 61) menyatakan secara umum, tujuan pengelolaan kelas 

adalah untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman sebagai tempat 

berlangsungnya kegiatan belajar-mengajar. Dengan demikian, kegiatan tersebut 

akan dapat berjalan dengan efektif dan terarah sehingga tujuan belajar yang telah 

ditetapkan dapat tercapai demi terbentuknya sumber data manusia yang 

berkualitas. Sedangkan menurut Usman (2013: 10), tujuan khususnya adalah 

mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan alat-alat belajar, 

menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan belajar, 

serta membantu untuk siswa memperoleh hasil yang diharapkan.

Menurut Rusydie (2011) dalam Wiyani (2014: 61-63), tujuan dari 

pengelolaan kelas antara lain: memudahkan kegiatan belajar bagi siswa, 

mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi terwujudnya interaksi dalam 

kegiatan belajar-mengajar, mengatur berbagai penggunaan fasilitas belajar, 

membina dan membimbing siswa sesuai dengan berbagai latar belakang sosial, 

ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya, membantu siswa belajar dan 

bekerja sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya, menciptakan 

suasana sosial yang baik di dalam kelas, dan membantu siswa agar dapat belajar 

dengan tertib. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan tujuan pengelolaan kelas 

yaitu menciptakan dan mempertahankan suasana kelas yang menyenangkan dan 

kondusif dapat menggairahkan siswa untuk giat belajar dan aktif dalam proses 

belajar mengajar agar berjalan efektif dan efisien.
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2.1.3.4 Komponen-komponen Keterampilan Pengelolaan Kelas 

Menurut Wiyani (2014: 59) ada dua hal yang menjadi sasaran dalam 

pengelolaan kelas yaitu pengelolaan ruang kelas dan pengelolaan siswa. 

Pengelolaan ruang kelas berhubungan dengan pengaturan kelas yang mencakup 

pengaturan ventilasi, pengaturan tempat duduk, dan pengaturan alat peraga 

pembelajaran. Sedangkan pengelolaan siswa berkaitan dengan pemberian 

rangsangan untuk membangkitkan dan mempertahankan motivasi siswa dalam 

kegiatan belajar di kelas. 

Djamarah (2010: 174-77) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan ruang 

kelas terdapat empat kegiatan yang harus dilakukan, yaitu: (a) pengaturan tempat 

duduk siswa, pengaturan tempat duduk harus disesuaikan dengan strategi dan 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru agar tercipta kondisi belajar yang 

optimal; (b) pengaturan alat-alat pengajaran, bertujuan untuk memberikan 

kemudahan bagi guru maupun siswa ketika akan menggunakannya; (c) pengaturan 

keindahan dan kebersihan kelas, bertujuan untuk menciptakan menciptakan 

ruangan kelas yang bersih dan segar akan menjadikan anak didik bergairah; dan 

(d) pengaturan ventilasi dan tata cahaya, yaitu mengatur ventilasi dan 

pencahayaan agar cahaya yang masuk cukup dan mengakibatkan kebosanan 

dalam belajar. 

Keterampilan pengelolaan kelas secara praktis berkaitan dengan usaha 

mempertahankan kondisi kelas dan mengembangkan iklim kelas. Menurut 

Djamarah (2010: 149-56), ada dua keterampilan mengelola kelas yaitu 

keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi 

belajar yang optimal (bersifat preventif) dan keterampilan yang berhubungan 

dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal. 
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Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan 

kondisi belajar yang optimal yaitu keterampilan pengelolaan kelas yang 

berhubungan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan 

mengembalikan pelajaran. Keterampilan ini bersifat mencegah terjadinya 

gangguan di dalam kelas, yang meliputi: sikap guru dalam menghadapi siswa, 

perhatian guru dalam kelas, dam pengendalian siswa. Sedangkan keterampilan 

yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang optimal yaitu 

kemampuan guru dalam menghadapi gangguan yang terjadi ketika proses belajar 

mengajar berlangsung. Dengan keterampilan ini diharapkan guru dapat 

mengembalikan kondisi belajar yang optimal apabila terjadi gangguan. Ada tiga 

hal yang dapat dilakukan guru untuk mengembalikan kondisi belajar yang 

optimal, yaitu: memodifikasi tingkah laku siswa yang berbuat gaduh menjadi 

perilaku yang berguna, melakukan pendekatan secara berkelompok, dan 

memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. 

Menurut Usman (2009) dalam Wiyani (2014: 87-90), ada empat 

komponen keterampilan manajemen kelas, antara lain: keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi, keterampilan mengorganisasi, keterampilan 

membimbing dan memudahkan belajar, dan keterampilan merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Pertama, keterampilan mengadakan pendekatan secara pribadi yaitu 

kemampuan guru dalam menciptakan hubungan sehat dan akrab antara guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa lainnya menjadi suatu keharusan di dalam 

sebuah kelas. Hal ini dapat dilakukan guru dengan menunjukkan kehangatan dan 
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kepekaan, mendengarkan ide-ide dan memberikan respon positif terhadap 

pemikiran siswanya, membangun hubungan saling mempercayai.  

Kedua, keterampilan mengorganisasi berhubungan dengan kegiatan belajar 

mengajar berlangsung di kelas guru mengawasi kegiatan belajar-mengajar. 

Mengawasi dari awal dimulai kegiatan belajar mengajar hingga akhir kegiatan, 

antara lain: memvariasikan kegiatan belajar pembelajaran, membentuk kelompok,  

membagi perhatian, dan mengakhiri kegiatan belajar.  

Ketiga, keterampilan membimbing dan memudahkan belajar 

memungkinkan guru membantu siswa untuk maju tanpa mengalami frustasi. Hal 

ini dapat dicapai jika guru menguasai keterampilan antara lain: memberikan 

penguatan, sikap tanggap, memusatkan perhatian pada penekanan dan pemberian 

bantuan ketika kegiatan belajar mengajar.  

Keempat, keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar berhubungan dengan guru harus, membuat perencanaan kegiatan belajar 

mengajar yang tepat untuk memahami kemampuan akademik peserta didiknya, 

memahami berbagai tipe belajar siswa, memahami bakat dan minat siswa. 

Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang 

harus dikuasai guru antara lain: bertindak sebagai penasihat bagi siswa dan 

membantu peserta didik menilai pencapaian dan kemajuannya sendiri. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan keterampilan kelas adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi 

kegiatan belajar mengajar di kelas sehingga dapat tercipta kegiatan pembelajaran 

yang efektif dan kondusif. Suatu kondisi belajar yang optimal dapat tercapai jika 
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guru mampu mengatur siswa dan mengendalikannya dalam suasana yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pengajaran. Hubungan interpersonal yang 

baik antara guru dan siswa yang baik antara guru dan siswa dan siswa dengan 

siswa merupakan syarat keberhasilan pengelolaan kelas. 

2.1.3.5 Pendekatan Pengelolaan Kelas 

Menurut Wiyani (2014: 105), pendekatan dalam pengelolaan kelas dapat 

diartikan sebagai cara pandang seorang guru dalam kegiatan pengelolaan kelas. 

Menurut Djamarah (2010: 145-47), pendekatan itu tidak ada satu pun pendekatan 

yang dikatakan paling baik. Ada beberapa pendekatan, sebagai berikut: (a) 

pendekatan kekuasaan, (b) pendekatan ancaman, (c) pendekatan kebebasan, (d) 

pendekatan resep, (e) pendekatan pengajaran, (f) pendekatan pengubahan tingkah 

laku, (g) pendekatan sosioemosional, (h) pendekatan proses kelompok, dan (i) 

pendekatan pluralistik. 

Pendekatan kekuasaan, yaitu peranan guru disini menciptakan dan 

mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Di dalamnya ada kekuasaan dalam 

bentuk norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Pendekatan ancaman 

diartikan sebagai suatu proses mengontrol tingkah laku siswa dilakukan dengan 

cara ancaman. Pendekatan kebebasan diartikan suatu proses membantu anak didik 

untuk merasa bebas mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Peranan 

guru adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan anak didik. 

Pendekatan resep dilakukan dengan mendaftar apa yang harus dan apa yang tidak 

boleh dikerjakan guru dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di 

kelas. Pendekatan pengajaran didasarkan atas suatu anggapan bahwa perencanaan 

dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa, dan 
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pemecahan diperlukan bila masalah tidak bisa dicegah. Pendekatan ini 

menganjurkan tingkah laku guru dalam mengajar dapat mencegah atau 

menghentikan tingkah laku siswa yang kurang baik. Pendekatan pengubahan 

tingkah laku diartikan sebagai suatu proses mengubah tingkah laku siswa. Peranan 

guru ialah mengembangkan tingkah laku siswa yang baik dan mencegah tingkah 

laku yang kurang baik. Pendekatan sosioemosional merupakan suatu proses 

menciptakan iklim kelas sosioemosional yang positif artinya adanya hubungan 

positif antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Pendekatan proses 

kelompok diartikan sebagai suatu proses menciptakan kelas sebagai suatu sistem 

sosial dan proses kelompok merupakan paling utama dan mengusahakan agar 

pengembangan dan pelaksanaan proses kelompok itu efektif. Pendekatan 

pluralistik menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi 

untuk menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan 

proses interaksi edukatif berjalan efektif dan efisien. 

Beberapa pendekatan pengelolaan kelas diatas dijadikan sebagai acuan 

bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian tentang pengelolaan kelas yang 

dilakukan oleh guru. Pendekatan pengelolaan kelas yang akan dibahas dalam 

penelitian ini yaitu pendekatan pluralistik. Pendekatan pluralistik adalah 

penggunaan beberapa pendekatan dalam pengelolaan kelas untuk dapat 

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang kondusif. 

2.1.3.6 Indikator Pengelolaan Kelas 

Berdasarkan Djamarah (2010: 149-56 dan 174-77), Wiyani (2014: 59), dan 

Usman dalam Wiyani (2014: 87-90), ada dua sub variabel dalam pengelolaan 

kelas yaitu: pengelolaan ruang kelas dan pengelolaan siswa. Adapun rincian dari 

masing-masing pengelolaan sebagai berikut: 
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Indikator pengelolaan ruang kelas, meliputi: (1) pengaturan tempat duduk, 

(2) pengaturan alat-alat pembelajaran, (3) pengaturan kebersihan kelas, (4) 

pengaturan keindahan kelas, (5) pengaturan ventilasi dan pencahayaan. 

Sedangkan, indicator pengelolaan siswa, meliputi: (1) melakukan variasi dalam 

kegiatan pembelajaran, (2) kejelasan dalam penyampaian materi, (3) sikap hangat 

dan kepekaan, (4) mendengarkan ide-ide dan memberikan respon positif, (5)

membangun hubungan saling mempercayai, (6) sikap tanggap, (7) membagi 

perhatian, (8) pemusatan perhatian siswa, (9) menegur, (10) memberi penguatan, 

(11) memberi bantuan, (12) pendekatan pemecahan masalah kelompok, (13)

menemukan dan memecahkan perilaku yang menimbulkan masalah, (14)

bertindak sebagai penasehat, dan (15) melakukan evaluasi. 

2.1.4 Hakikat Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

2.1.4.1 Pengertian IPS 

Zuraik (1984) dalam Susanto (2015: 137), hakikat IPS adalah harapan 

untuk mampu membina suatu masyarakat yang baik dimana para anggotanya 

benar-benar berkembang sebagai insan sosial yang rasional dan penuh tanggung 

jawab, sehingga oleh karenanya diciptakan nilai-nilai. Hakikat IPS di sekolah 

dasar memberikan pengetahuan dasar dan keterampilan sebagai media pelatihan 

bagi siswa sebagai warga negara sedini mungkin. Pendidikan IPS tidak 

memberikan ilmu pengetahuan semata, tetapi harus berorientasi pada 

pengembangan keterampilan berpikir kritis, sikap, dan kecakapan-kecakapan 

dasar siswa yang berpijak pada kenyataan kehidupan sosial kemasyarakat sehari-

hari dan memenuhi kebutuhan bagi kehidupan sosial siswa di masyarakat.  
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Menurut Susanto (2015: 143), pendidikan IPS di sekolah dasar merupakan 

bidang studi yang mempelajari manusia dalam semua aspek kehidupan dan 

interaksinya dalam masyarakat. Tujuan pengajaran IPS tentang kehidupan 

masyarakat manusia dilakukan secara sistematik. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

dapat disimpulkan peranan IPS sangat penting untuk mendidik siswa 

mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan agar dapat mengambil 

bagian secara aktif dalam kehidupannya kelak sebagai anggota masyarakat dan 

warga negara yang baik.

2.1.4.2 Tujuan IPS di Sekolah Dasar 

Adapun tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar, menurut Munir (1997) 

dalam Susanto (2015: 150-51), sebagai berikut: 

(1) Membekali siswa dengan pengetahuan sosial yang berguna 

dalam kehidupan kelak di masyarakat. 

(2) Membekali siswa dengan kemampuan mengidentifikasi, 

menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah 

sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

(3) Membekali siswa dengan kemampuan berkomunikasi dengan 

sesama warga masyarakat dan bidang keilmuan serta bidang 

keahlian. 

(4) Membekali siswa dengan kesadaran, sikap mental yang positif, 

dan keterampilan keilmuan terhadap pemanfaatan lingkungan 

hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. 

(5) Membekali siswa dengan kemampuan mengembangkan 

pengetahuan dan keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

2.1.4.3 Strategi Belajar Mengajar dalam Pendidikan IPS 

Perlu disadari bersama oleh guru, khususnya guru sekolah dasar yang 

memegang mata pelajaran IPS, bahwa pembelajaran IPS hendaknya dapat 

membantu siswa untuk memperoleh keterampilan yang dibutuhkan untuk 

mengenal dan memecahkan masalah, menganalisis, menyampaikan pendapat dan 
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membuat suatu keputusan yang rasional sehingga dapat membantu memecahkan 

masalah. 

Menurut Susanto (2015: 157), metode pembelajaran IPS berpijak pada 

aktivitas yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif 

mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip IPS secara 

holistis dan autentik. Melalui pembelajaran IPS siswa dapat memperoleh 

pengalaman langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, 

menyimpan, dan memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajarinya. 

Dengan demikian, siswa terlatih untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep 

yang dipelajari. 

Metode pembelajaran IPS di sekolah dasar berdasarkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam Susanto (2015: 160), guru diharapkan 

memerhatikan prinsip-prinsip berikut: 

(1) Berpusat pada siswa agar mencapai kompetensi yang 

diharapkan. 

(2) Pembelajaran terpadu agar kompetensi yang dirumuskan dalam 

kompetensi dasar dan standar kompetensi tercapai secara utuh. 

(3) Pembelajaran dilakukan dengan sudut pandang adanya keunikan 

individual setiap siswa. 

(4) Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan terus-menerus 

menerapkan prinsip pembelajaran tuntas. 

(5) Pembelajaran dihadapkan pada situasi pemecahan masalah. 

(6) Pembelajaran dilakukan dengan multistrategi dan multimedia. 

(7) Peran guru sebagai fasilitator, motivator, dan narasumber. 

Proses pembelajaran IPS yang digunakan hendaknya memperhatikan 

karakteristik siswa yang memberikan ruang pada siswa untuk dapat menganalisis 

dan menjelaskan nilai-nilai yang berhubungan dengan masyarakat, memutuskan 

tindakan, dan mengambil tindakan dengan keputusan yang reflektif. 
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2.2 Hubungan Antar Variabel 

2.2.1 Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap Hasil Belajar 

Wiyani (2014: 48) menyatakan bahwa “keberhasilan kegiatan belajar 

mengajar sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam mengelola kelas”. 

Kemampuan guru yang baik dalam mengelola dan mengembangkan kondisi kelas 

yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar akan memberikan kesempatan 

dapat belajar secara baik sehingga materi pelajaran yang disampaikan oleh guru 

dapat diserap secara maksimal oleh siswa yang berdampak pada pencapaian hasil 

belajar yang optimal. Menurut Djamarah (2010, 144), pengelolaan kelas 

merupakan masalah yang kompleks, guru menggunakannya untuk menciptakan 

dan mempertahakan kondisi kelas untuk mencapai tujuan pengajaran secara 

efisien dan memungkinkan siswa dapat belajar. 

Wiyani (2014: 44) menyatakan bahwa peran guru sebagai pengelola kelas 

adalah memelihara lingkungan fisik kelasnya agar senantiasa menyenangkan 

untuk belajar dan mengarahkan atau membimbing proses-proses intelektual dan 

sosial di dalam kelasnya. Kelas harus diatur dan diawasi agar berbagai kegiatan 

belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Pengaturan dan pengawasan 

terhadap kelas sebagai lingkungan belajar ini turut menentukan sejauh mana kelas 

tersebut menjadi kelas yang baik. Kelas yang baik adalah kelas yang bersifat 

menantang, dapat merangsang siswa untuk belajar, serta memberikan rasa aman 

dan kepuasaan kepada peserta didik dalam belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengelolaan kelas yang 

dilakukan guru memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Pengelolaan kelas 

yang baik dapat menciptakan suasana belajar siswa yang kondusif sehingga 
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mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan tingkah laku siswa yang dapat 

mengganggu kegiatan belajar mengajar dan hasil belajar siswa berada pada 

tingkat yang optimal.

2.2.2 Pengaruh Aktivitas Belajar terhadap Hasil Belajar 

Aktivitas belajar merupakan hal yang menunjang dalam peningkatan hasil 

belajar. Proses belajar mengajar melibatkan guru dan siswa berperan aktif. 

Slameto (2013: 36), guru perlu menimbulkan aktivitas siswa dalam berpikir 

maupun berbuat. Penerimaan pelajaran jika dengan aktivitas siswa sendiri, kesan 

itu tidak akan berlalu begitu saja, tetapi dipikirkan, diolah kemudian dikeluarkan 

lagi dalam bentuk berbeda atau siswa akan bertanya, mengajukan pendapat 

menimbulkan diskusi dengan guru.

Dalam mata pelajaran IPS diharapkan anak terlibat langsung dalam 

pembelajaran dengan begitu anak melakukan aktivitas yang bisa memberikan 

pengalaman dan lebih memahami materi. Menurut Susanto (2015: 156), melalui 

pembelajaran IPS hendaknya dapat membantu peserta didik memperoleh 

informasi, ide, keterampilan, nilai, dan cara berpikir. 

Belajar pada prinsipnya adalah berbuat untuk mengubah tingkah laku 

sehingga belajar adalah aktivitas. Tanpa aktivitas, belajar tidak mungkin 

berlangsung dengan baik. Begitu pula dengan belajar IPS diperlukan aktivitas 

belajar untuk mengenal dan memecahkan masalah, menganalisis, menyampaikan 

pendapat dan membuat suatu keputusan yang rasional sehingga dapat membantu 

siswa memecahkan masalah. Oleh karena itu, aktivitas belajar berpengaruh 

terhadap hasil belajar IPS siswa. 
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2.2.3 Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Aktivitas Belajar terhadap Hasil 

Belajar 

Ada dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Wasliman 

(2007) dalam Susanto (2015: 12), hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan 

hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu aktivitas belajar siswa, sedangkan faktor 

eksternal yaitu, keterampilan dasar guru yang salah satunya adalah keterampilan 

pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan guru dalam 

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan kondusif dalam proses 

belajar mengajar sehingga siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai hasil 

yang optimal. Sedangkan aktivitas belajar adalah segala kegiatan yang dilakukan 

siswa dalam pembelajaran untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, nilai 

sikap, dan keterampilan pada siswa dalam rangka mencapai tujuan belajar.

Faktor guru dan aktivitas belajar siswa harus berjalan dengan seimbang 

karena mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Apabila guru memiliki 

keterampilan pengelolaan kelas yang baik tetapi aktivitas belajar siswa rendah 

atau siswa pasif maka proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan 

maksimal. Sedangkan apabila aktivitas belajar siswa tinggi tetapi pengelolaan 

kelas guru kurang maka proses belajar mengajar tidak dapat berjalan dengan 

optimal. Oleh karena itu, pengelolaan kelas dan aktivitas belajar diperlukan untuk 

mencapai hasil belajar siswa yang memuaskan dan tujuan pendidikan nasional 

terwujud. 

2.3 Kajian Empiris 

Penelitian mengenai pengelolaan kelas, aktivitas belajar, dan hasil belajar 

siswa sebelumnya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain: 
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Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aini (2014) mahasiswa 

Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Kelas 

Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X IPS di 

SMA Negeri 8 Pontianak”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

X IPS di SMA Negeri 8 Pontianak. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 140 

orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh signifikan 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar; (2) pengelolaan kelas dengan indikator 

pengelolaan siswa dan pengelolaan lingkungan fisik kelas mempengaruhi hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X di SMA Negeri 8 Pontianak. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh 

peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel yang digunakan, dan 

variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel pengelolaan kelas dan hasil belajar sebagai variabel dalam 

penelitian.

Kedua, penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh Irani (2013) mahasiswa 

Universitas Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Keterampilan Pengelolaan 

Kelas Dan Akuntabilitas Pembelajaran Guru Ekonomi Terhadap Hasil Belajar 

Siswa SMK Kelompok Bisnis Dan Manajemen Di Kota Pariaman”. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengaruh keterampilan 

pengelolaan kelas dan akuntabilitas pembelajaran guru ekonomi terhadap hasil 

belajar siswa SMK kelompok bisnis dan manajemen di Kota Pariaman. Populasi 

dalam penelitian ini berjumlah 44 guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

keterampilan pengelolaan kelas dan akuntabilitas pembelajaran guru ekonomi 
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berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa; (2) keterampilan pengelolaan 

kelas guru ekonomi berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa; (3) 

akuntabilitas pembelajaran guru ekonomi berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar siswa; dan (4) pengaruh keterampilan pengelolaan kelas dan akuntabilitas 

pembelajaran guru ekonomi terhadap hasil belajar siswa smk kelompok bisnis dan 

manajemen di Kota Pariaman. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel 

yang digunakan, dan variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan variabel pengelolaan kelas dan hasil belajar sebagai 

variabel yang diteliti.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2013) dari Universitas 

Negeri Padang dengan judul “Pengaruh Aktivitas Dan Motivasi Belajar Terhadap 

Hasil Belajar Dalam Pembelajaran Ekonomi Siswa Kelas X SMA Negeri 1 Sungai 

Geringging”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

aktivitas dan motivasi belajar terhadap hasil belajar dalam pembelajaran ekonomi 

siswa kelas X SMA Negeri 1 Sungai Geringging. Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 223 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aktivitas belajar 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi kelas X SMA 

Negeri 1 Sungai Geringging (2) Motivasi belajar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Sungai 

Geringging dan (3) aktivitas dan motivasi belajar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap hasil belajar ekonomi kelas X SMA Negeri 1 Sungai 

Geringging. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan 

dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel yang 
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digunakan, dan variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan variabel aktivitas belajar dan hasil belajar sebagai variabel 

yang akan digunakan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2014) dari Universitas 

Mahasaraswati Denpasar dengan judul “Pengaruh Aktivitas Belajar Dengan 

Pembelajaran Kooperatif Jigsaw terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas VII G 

SMP Negeri 3 Bangli Tahun Pelajaran 2013/2014”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh aktifitas belajar dengan pembelajran kooperatif 

Jigsaw terhadap hasil belajar IPS Siswa Kelas VII G SMP Negeri 3 Bangli. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 30 siswa. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara aktivitas belajar dengan pembelajaran 

kooperatif Jigsaw terhadap hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPS. Penelitian 

ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti. 

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan dilakukan oleh 

peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel yang digunakan, dan 

variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan variabel aktivitas belajar dan hasil belajar sebagai variabel yang 

diteliti.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ratcliff, dkk (2010) dari 

Universitas Coastal Carolina, Amerika serikat dengan judul penelitian “Teacher 

Classroom Management Behaviors and Student Time-on-Task: Implications for 

Teacher Education”. Dalam penelitiannya Ratcliff, dkk menyatakan bahwa “Data 

analyses indicated that the teaching–learning environment was greatly affected by 

the amount and quality of several teacher management behaviors”. Kalimat 
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tersebut mengandung arti bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa 

lingkungan belajar mengajar itu sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas 

perilaku manajemen guru.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Domenech (2012) dari 

Universitas Walden, Amerika Serikat dengan judul penelitian “The Impact of 

Classroom Management Strategies on Student Achievement”. Dalam 

penelitiannya Domenech menyatakan bahwa “The key results and conclusion of 

the data analysis revealed that classroom management strategies could affect 

student achievement”. Kalimat tersebut mengandung arti bahwa hasil utama dan 

kesimpulan dari analisis data menunjukkan bahwa strategi manajemen kelas dapat 

mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Mauludin (2013) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Pontianak dengan judul 

“Korelasi Keterampilan Guru Mengelola Kelas terhadap Hasil Belajar 

SiswaKelas IV Pembelajaran Bahasa Indonesia”. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara keterampilan guru dalam mengelola 

kelas terhadap hasil belajar siswa. Hal ini terbukti dengan hasil perhitungan 

koefisien korelasi sebesar 0,749. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel 

yang digunakan, dan variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan variabel pengelolaan kelas dan hasil belajar sebagai 

variabel yang akan digunakan. 

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Markhamah (2013) Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung pura Pontianak dengan judul 
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“Korelasi antara Pengelolaan Kelas oleh Guru dengan hasil Belajar Siswa pada 

Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas IV Sekolah DasarNegeri 39 

Pontianak”. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat korelasi yangpositif dan 

signifikan antara pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru padapembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial dengan hasil belajar siswa kelas IV SDN 39 Pontianak 

Kota. Hasil perhitungan statistik dengan menggunakan rumuskorelasi product 

moment diperoleh hasil rhitung > rtabel, dengan r hitung sebesar 0,4518 

sedangkan r tabel yaitu 0,195. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel 

yang digunakan, dan variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah 

sama-sama menggunakan variabel pengelolaan kelas dan hasil belajar sebagai 

variabel yang akan digunakan. 

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Widyarini (2011) Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif HidayatullahJakarta 

dengan judul “Pengaruh Pengelolaan Kelas terhadap Pembelajaran Efektif pada 

Mata Pelajaran IPS di SMP Al-Mubarok Pondok Aren TanggerangSelatan”. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan atau pengaruhyang 

signifikan antara pengelolaan kelas dalam pembelajaran efektif pada 

matapelajaran IPS. Pengelolaan kelas memberikan kontribusi dan pembelajaran 

efektif pada mata pelajaran IPS sebesar 54,6%, sedangkan sisanya 59,94% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan 

yang akan dilakukan oleh peneliti. Perbedaannya adalah lokasi penelitian, sampel 

yang digunakan, dan variabel penelitian. Persamaan dalam penelitian ini adalah 
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sama-sama menggunakan variabel pengelolaan kelas dan hasil belajar sebagai 

variabel dalam penelitian. 

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Thompson dan Bennett (2013) 

dari University of York, UK dengan judul penelitian “Science Teaching and 

Learning Activities and Students' Engagement in Science”. Dalam penelitiannya 

Thompson dan Bennett menyatakan bahwa “The main results indicate that there 

is an association between students' motivation towards science, enjoyment of 

science and future orientation towards science, and the frequency in which 

various teaching and learning activities take place in the classroom. 

Understanding student engagement in science and the factors that influence it is 

essential in addressing the issue of uptake of science after compulsory schoolin”. 

Kalimat tersebut mengandung arti bahwa hasil utama menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara motivasi belajar siswa terhadap ilmu pengetahuan, kenikmatan 

ilmu pengetahuan dan orientasi masa depan terhadap ilmu pengetahuan, dan 

frekuensi di mana berbagai kegiatan belajar mengajar berlangsung di kelas. 

Pemahaman keterlibatan siswa dalam sains dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

adalah penting dalam menangani masalah penyerapan ilmu setelah wajib belajar.. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian 

yang telah dipaparkan merupakan penelitian yang relevan dengan penelitian ini. 

Dikatakan relevan karena sama-sama menggunakan variabel pengelolaan kelas, 

aktivitas belajar, dan hasil belajar sebagai variabel penelitian. Pada penelitian ini, 

peneliti ingin mengetahui pengaruh pengelolaan kelas dan aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar. 
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2.4 Kerangka Berpikir 

Guru adalah suatu komponen yang harus ada dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagai suatu komponen yang harus ada, guru diharuskan berperan 

aktif dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Peningkatan hasil belajar siswa 

merupakan salah satu bagian dari usaha guru untuk meningkatkan pendidikan. 

Hasil belajar adalah salah satu penentu keberhasilan belajar siswa dalam proses 

belajar mengajar. Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi dalam diri siswa 

dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor setelah usaha yang dilakukan selama 

jangka waktu tertentu yang ditunjukkan dalam nilai tes. Keberhasilan siswa 

dipengaruhi dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

yaitu aktivitas belajar, sedangkan faktor eksternal yaitu pengelolaan kelas. 

Pengelolaan kelas adalah usaha yang dilakukan guru dalam menciptakan suasana 

kelas yang menyenangkan dan kondusif dalam proses belajar mengajar sehingga 

siswa dapat belajar dengan baik dan mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, 

kemampuan guru yang baik dalam mengelola kondisi kelas yang kondusif untuk 

kegiatan belajar mengajar akan memberikan kenyamanan dalam pembelajaran dan 

memberikan kesempatan dapat belajar secara baik sehingga materi pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dapat diserap secara maksimal oleh siswa dan siswa dapat 

memeperoleh hasil yang diinginkan.  

Selain pengelolaan kelas, faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

aktivitas belajar. Aktivitas belajar siswa tidak akan berpengaruh tanpa adanya 

peran dari guru. Siswa yang aktif akan berusaha menggali kemampuan yang ada 

dalam dirinya dan akan bekerja tidak hanya diam saja. Aktivitas belajar ditandai 
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dengan melihat, mengamati, memperhatikan, mengucapkan, berfikir, 

berkonsentrasi menyimak pelajaran, bertanya/meminta penjelasan, 

mengemukakan gagasan, dan mendiskusikan gagasan orang lain dan gagasannya 

sendiri. Aktivitas dalam pembelajaran IPS siswa dapat memperoleh pengalaman 

langsung, sehingga dapat menambah kekuatan untuk menerima, menyimpan, dan 

memproduksi kesan-kesan tentang hal-hal yang dipelajari sehingga siswa terlatih 

untuk dapat menemukan sendiri berbagai konsep yang dipelajari. Apabila siswa 

yang aktif dalam pembelajaran, maka hasil yang diperoleh siswa akan meningkat 

dan dapat maksimal. 

Apabila kedua faktor yang memengaruhi hasil belajar tersebut dapat 

teratasi, maka siswa akan mendapatkan kepuasan dan hasil yang maksimal. 

Penelitian ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam melakukan 

pengelolaan kelas yang baik dan sesuai. Keterkaitan antara pengelolaan kelas dan 

aktivitas belajar terhadap hasil belajar digambarkan dalam kerangka berpikir yang 

tergambar dalam skema berikut ini: 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

Aktivitas Belajar 

(X2)

Hasil Belajar (Y)

Pengelolaan Kelas 

(X1)
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Keterangan:  

X1 : Pengelolaan Kelas 

X2 : Aktivitas Belajar 

Y : Hasil Belajar 

Skema diatas menunjukkan bahwa hasil belajar (Y) sebagai variabel 

terikat. Pengelolaan kelas (X1) dan aktivitas belajar (X2) sebagai variabel bebas. 

Pengelolaan kelas dan aktivitas belajar merupakan faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar. 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:

H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas terhadap 

hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal. 

H01= ρ=0

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal. 

Ha1= ρ≠0

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas belajar terhadap hasil 

belajar IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal 

Timur Kota Tegal. 

H02= ρ=0
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Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas belajar terhadap hasil belajar 

IPS siswa kelas V SD Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur 

Kota Tegal. 

Ha2= ρ≠0

H03 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas dan aktivitas 

belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD 

Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

H03= ρ=0

Ha3 :Ada pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas dan aktivitas 

belajar secara bersama-sama terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V SD 

Negeri Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. 

Ha3= ρ≠0
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BAB 5 

PENUTUP 

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengelolaan Kelas dan Aktivitas 

Belajar terhadap Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V Sekolah Dasar Gugus 

Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal” telah selesai dilaksanakan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat dibuat simpulan dan saran dari 

penelitian ini. Uraian selengkapnya adalah sebagai berikut: 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis serta hasil pembahasan yang 

telah dikemukakan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

(1) Pengelolaan kelas yang dilakukan guru kelas V Sekolah Dasar Gugus 

Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun pelajaran 2015/2016 

dapat dibilang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan skor rata-rata indeks 

pengelolaan  kelas siswa di Sekolah Dasar Gugus Werkudoro Kecamatan 

Tegal Timur Kota Tegal yang berada pada kategori tinggi dengan skor 

78,69. Kemudian aktivitas belajar yang dilakukan siswa kelas V Sekolah 

Dasar Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal dengan skor 

rata-rata indeks aktivitas belajar siswa yang berada pada kategori tinggi 

dengan skor 78,88. Sedangkan rata-rata hasil belajar IPS pada siswa kelas V 

Sekolah Dasar Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahun 

pelajaran 2015/2016 berada pada kategori baik dengan skor 66,89.   
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(2) Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel pengelolaan 

kelas (X1) thitung > ttabel  (2,147 > 1,977) dan signifikansinya 0,034 < 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

pengelolaan kelas terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V Sekolah Dasar 

Gugus Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Persentase 

sumbangan pengaruh variabel pengelolaan kelas (X1) terhadap Hasil Belajar 

IPS (Y) sebesar 10 %. 

(3) Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel aktivitas belajar 

(X2) thitung > ttabel  (3,124 > 1,977) dan signifikansinya 0,002 < 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara aktivitas 

belajar terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V Sekolah Dasar Gugus 

Werkudoro Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Persentase sumbangan 

pengaruh variabel aktivitas belajar (X2) terhadap Hasil Belajar IPS (Y) 

sebesar 13,2 %. 

(4) Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui terdapat pengaruh yang signifikan 

antara pengelolaan kelas dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar IPS. Hal 

ini dapat dilihat berdasarkan hasil nilai F hitung > F tabel (12,957 > 3,063) 

dan signifikansinya 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara pengelolaan kelas dan aktivitas belajar 

terhadap hasil belajar IPS siswa kelas V Sekolah Dasar Gugus Werkudoro 

Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Sedangkan kontribusi pengelolaan kelas 

(X1) dan aktivitas belajar (X2) terhadap hasil belajar IPS (Y) sebesar 16,1%, 

kemudian sisanya 83,9% ditentukan oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. 



138

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Siswa 

(1) Siswa hendaknya lebih serius dalam belajar agar dapat memahami setiap 

pelajaran dan dapat memeroleh hasil belajar yang maksimal. 

(2) Siswa hendaknya membaca sumber bacaan tidak hanya dari buku pelajaran 

saja, tetapi juga sumber bacaan lain yang menunjang pelajaran. 

5.2.2 Bagi Guru 

(1) Guru hendaknya dapat meningkatkan cara untuk memecahkan berbagai 

masalah yang ditimbulkan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

(2) Guru hendaknya menggunakan teguran verbal yang mendidik dalam 

mengendalikan perilaku siswa yang kurang baik. 
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