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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang sesuai 

dengan pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai 

tujuan pendidikan nasional. Pendidikan mepunyai peranan yang sangat penting 

dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang 

berkualiats akan berpengaruh pada kemajuan diberbagai bidang. Di samping 

mengusahakan pendidikan yang berkualitas, pemerintah perlu melakuakan 

perataan pendidikan dasar bagi setiap Warga Negara Indonesia, agar mampu 

berperan serta dalam memajukan kehidupan bangsa. 

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling penting dalam 

pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan melalui sektor pendidikan dapat 

dibentuk manusia yang berkualitas, seperti yang disebutkan dalam Undang-

Undang No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3 bahwa: 

Pendidikan nasiaonal berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan  bangsa, bertujuan untuk berkembengnya 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.  

 

Pendidikan dalam pengertian yang luas adalah meliputi perbuatan atau 

semua usaha dari generasi tua untuk mengalihkan (melimpahkan) pengetahuannya, 
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pengalamannya, kecakapan serta ketrampilannya kepada generasi muda, sebagai 

usaha untuk menciptakan mereka agar dapat memenuhi fungsi hidupnya. 

Disamping itu pendidikan sering diartikan sebagai suatu usaha manusia untuk 

membimbing anak yang belum dewasa ketingkat kedewasaan, dalam arti sadar dan 

mampu memikul tanggung jawab atas segala perbuatannya dan dapat berdiri diatas 

kaki sendiri.
1
 

Sekolah merupakan unit pendidikan yang ingin mengembangkan seluruh 

potensi siswa. Sekolah merupakan sarana untuk mendidik siswa menuju 

pembentukan diri sebagai insan yang pribadi, utuh, cerdas, dan beriman kepada 

tuhan.
2
 

Dengan demikian, sekolah juga dapat menjadi sarana bagaimana ia 

mampu untuk menjadi manusia yang berguna tidak hanya bagi dirinya sendiri, 

namun juga bagi sesama dan lingkungannya, bahkan bagi bangsa dan negaranya. 

Namun idealisme tersebut masih jauh dari kenyataan. Dalam realitas sehari-hari 

tidak sulit ditemukan bahwa proses pendidikan hanya terfokus pada perolehan 

nilai yang tinggi atau prestasi yang tinggi. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki fungsi dan peran yang 

sangat besar. Otonomi pendidikan yang berlanjut kepada otonomi sekolah, 

merupakan suatu bentuk baru yang harus dikembangkan oleh sekolah. Sekolah 

yang efektif akan menjadi ladang yang subur untuk tumbuh dan berkembangnya 

                                                           
1
 Hasan Basri, Filsafat Pendidikan Islam (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 53-54 

2
 Radno Harsanto, pengelolaan Kelas yang Dinamis (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 51. 
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guru efektif. Sementara guru yang efektif itu diharapkan dapat menciptakan atau 

mempengaruhi terbentuknya iklim sekolah yang efektif.
3
 

Dalam hal pembelajaran atau proses kegiatan belajar mengajar (KBM) 

menekankan kepada pembelejaran  aktif (active learning), pembelajaran efektif 

(efektif learning), dan pembelajaran yang menyenangkan (joyfull learning). 

Dengan demikian, maka siswa benar-benar asyik belajar , betah tinggal dikelas 

karena guru tidak berperan sebagai orang yang paling tahu, melainkan sebagai 

fasilitator yang dinamik dan kreatif. Peran guru sebagai fasilitator digunakan untuk 

mengunakan pendekatan dan strategi pembelajaran atau menejemen kelas yang 

bervariasi, mengatur kelas dalam suasana yang menyenangkan dan pada setiap 

pembelajaran selalu berupaya untuk menyiapkan dan menggunakan alat peraga 

dan penunjang pembelajaran lainnya sehingga pembelajaran benar-benar 

menyenangkan.
4
 

Pembelajaran merupakan suatu proses yang komplek karena dalam 

kegiatan pembelajaran senantiasa menyatukan berbagai komponen pembelajaran 

secara terintegrasi, seperti tujuan pembelajaran yang harus dicapai, materi, 

metode, media dan sumber pembelajaran, evaluasi, siswa, guru dan lingkungan 

pembelajaran lain.
5
  

                                                           

       
3
 Suparlan, Menjadi Guru Efektif  (Yogyakarta : Hikayat Publishing, 2008), 127. 

4
 Supriono, dan Achmad Sapari Menejemen Berbasis Sekolah, (Cabang Jatim : anggota 

IKAPI, 2021) 7.  
5
 Dadang Sukirman dan Mamad Kasmad. Belajar dan Pembelajaran (Bandung:Universitas 

Pendidikan Indonesia), 2006, 1 
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Dalam persepektif pedagogis, dalam pengertian peserta didik dipandang 

sebagai manusia yang memiliki potensi sehingga dibutuhkan binaan dan 

bimbingan agar ia dapat menjadi manusia yang cakap. 

Masalah mendidik adalah masalah setiap orang, karena setiap orang sejak 

dahulu hingga sekarang berusaha mendidik anak-anaknya dan atau anak-anak lain 

yang diserahkan kepadanya untuk dididik. Proses belajar di pengaruhi oleh banyak 

sekali faktor-faktor. Pendidik harus mengatur faktor-faktor tersebut supaya 

berpengruh menguntungkan bagi belajarnya anak didik.
6
 

Keberhasilan dalam proses belajar tidak hanya di tentukan oleh guru 

namun ada faktor lain yang mempengaruhinya. Secara global faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: (1) faktor 

internal atau faktor dari dalam siswa yakni kondisi / keadaan jasmani  dan rohani 

siswa (tingkat kecerdasan, sikap siswa, bakat siswa, minat siswa dan motivasi 

siswa), (2) faktor eksternal atau faktor dari luar siswa yakni kondisi lingkungan 

sekitar siswa (ligkungan sosial dan lingkungan non-sosial), (3) faktor pendekatan 

belajar yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang 

digunakan siswa untukan melakukan kegiatan mempelajari materi-materi 

pelajaran.
7
 

Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari 

                                                           
6
 Sumadi Suryabrata, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),  233 

7
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 144. 
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tampak jelas bahwa siswa itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan 

intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan, pendekatan 

belajar yang terkadang sangat mencolok antara siswa satu dengan siswa yang lain.
8
 

Menurut Peraturan tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) 

Pendidikan disyaratkan bahwa "maksimal siswa per-rombel (rombongan belajar) 

untuk sd adalah 32 siswa dan minimal adalah 20 siswa." Untuk tingkat kelas yang 

berjumlah lebih besar dari 32 siswa tetapi kurang dari 40 siswa maka Rombel itu 

masih terhitung pada "rombel gemuk" dan jangan coba-coba dipecah menjadi dua 

rombel. Jumlah siswa per kelas dipatok minimal: 20 siswa dan maksimal: 32 

siswa. 

Demikianlah betapa pentingnya pendidikan sekarang dalam kehidupan 

sehari-hari, Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak seperti peradapan bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa maka setiap masyarakat di wajib untuk sekolah.  

Sebagaimana observasi awal yang peneliti lakukan di MI Ma’arif Mayak 

tonatan Ponorogo,  karena di MI Mayak salah satu sekolah yang jumlah siswanya 

banyak, sehingga selama pembelajaran berlangsung siswa hanya menjadi 

pendengar. Ketika guru menjelaskan materi pelajaran kebanyakan mereka diam 

dan kadang ada yang ramai sendiri. Maka pembelajaran kurang efektif karena 

masih ada siswa yang ramai sendiri ketika pembelajaran. Dari latar belakang di 

atas maka peneliti mengadakan penelitian di MI Ma’arif Mayak ponorogo 
                                                           

8
 Ibid,183 
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“optimalisasi pembelajaran efektif pada jumlah siswa di atas ideal di mi ma’arif 

mayak tonatan ponorogo tahun pelajaran 2013/2014”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Fokus penelitian ini adalah optimalisasi pembelajaran efektif pada jumlah 

siswa diatas ideal di Mi Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 

2013/2014.  

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana optimalisasi pembelajaran efektif dari aspek setrategi  pembelajaran 

dengan jumlah siswa diatas ideal di Mi Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Bagaimana optimalisasi pembelajaran efektif dari aspek media pembelajaran di 

Mi Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014? 

3. Bagaimana penilaian hasil belajar dalam pembelajaran dengan jumlah siswa 

diatas Ideal di Mi Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2013/2014? 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan diadakan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui optimalisi pembelajaran efektif dari aspek setrategi  

pembelajaran dengan jumlah siswa diatas ideal di Mi Ma’arif Mayak Tonatan 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2013/2014? 

2. Untuk mengetahui optimalisasi pembelajaran efektif dari aspek media 

pembelajaran di Mi Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2013/2014? 

3. Untuk mengetahui bagaimana penilaian belajar dalam pembelajaran dengan 

jumlah siswa diatas ideal di Mi Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2013/2014? 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk penulis dan 

pembaca yaitu: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini akan ditemukan pembelajaran efektif di MI MA’ARIF 

MAYAK Tonatan Ponorogo.   

2. Secara Praktis 

a) Bagi guru 
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Dapat dijadikan bahan informasi tentang pembelajaran efektif, 

sehingga diharapkan mereka dapat memberikan bimbingan serta arahan 

kepada siswa-siswinya agar keberhasilan bisa dicapai. 

b) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wahana dalam 

memperoleh informasi dan pengetahuan serta pengalaman, bagaimana agar 

pembelajaran di sekolah berjalan dengan efektif.. 

c) Bagi STAIN Ponorogo 

Bagi STAIN Ponorogo khususnya Jurusan Tarbiyah Program Stadi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dari hasil penelitian ini sangat 

diharapkan sangat memperkaya pengetahuan, juga dapat dijadikan dasar 

pengembangan oleh peneliti lain yang mempunyai minat pada kajian yang 

sama dan sekaligus sebagai penyelesaian tugas akhir pada mahasiswa. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Adapun karakteristi dari 

penelitian kualitatif adalah (a) dilakukan pada kondisi yang alamiyah, langsung 

ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci, (b) penelitian kualitatif 
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lebih bersifat deskriptif, (c) penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses 

dari pada produk, (d) penelitian kualitatif melakukan analisis datasecara 

induktif, (e) penelitian kualitatif lebih menekankan makna. 
9
 

Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian kualitatif dilakukan secara 

intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, mencatat secara hati-hati 

apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang 

ditemukan dilapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail.
10

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif fokusnya 

adalah penggambaran secara menyuluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna 

ungkapan larangan. Sejalan dengan pendapat bodgan dan taylor yang 

menyatakan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, 

sebab penelitilah yang berperan serta, dalam hal ini peneliti akan datang 

langsung ke sekolah untuk melakukan penelitian dan wawancara pada pihak 

sekolah. 

 

 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung : Alfabeta, 2010),13 

10
Ibid  21-22. 
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3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Pembelajaran di MI ma’arif mayak 

Tonatan Ponorogo. Peneliti ingin mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana 

pembelajaran efektif dengan jumlah siswa diatas ideal. 

4. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek tempat asal data dapat diperoleh, dapat 

berupa bahan pustaka, atau orang (informan atau responden).
11

 Sumber data  

utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maksud dari kata-kata dan 

tindakan disini adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau 

mewawancarai merupakan data utama. Sumber data utama yang dicatat melalui 

catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, pengambilan foto, 

atau film. Sedangkan sumber dan data tertulis, foto, serta hal-hal lain yang 

diperlukan merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawncara dan 

observasi.
12

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif, 

fenomena dapat dimengerti maknanya dengan baik, apabila dilakukan interaksi 

                                                           
11

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 151. 
12

 Basrowi, Suwandi, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 169. 
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dengan subyek melalui wawancara mendalam, dan observasi, di mana 

fenomena tersebut berlangsung. Adapun pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan kepada responden dan mencatat atau merekam jawaban-jawaban 

responden.
13

 

Dalam penelitian ini, ada beberapa orang yang akan dijadikan 

informan, diantaranya adalah guru, siswa. Hasil wawancara dari masing-

masing informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam transkip 

wawancara.  

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis 

dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk 

menemukan data dan informasi dari gejala atau fenomena (kejadian atau 

peristiwa) secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang 

telah dirumuskan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditunjukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen 

merupakan bahan tertulis atau benda mati yang berkaitan dengan suatu 

peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen 

                                                           
13

 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 173.  
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tertulis, seperti arsip data base, surat menyurat, rekaman gambar dan benda-

benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. 

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi digunakan untuk menggali 

data mengenai pembelajaran efektif di MI ma’arif mayak Tonatan Ponorogo. 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data berupa: foto-foto kegiatan pembelajaran di kelas, sejarah 

berdirinya madrasah, letak geografis madrasah, visi dan misi, data-data 

keadaan guru dan siswa, keadaan sarana dan prasarana madrasah, dan lain 

lain. 

6. Teknik Analisis Data 

Dalam hal ini Nasution  menyatakan “analisis telah mulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 

berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi 

pegangan bagi penelitian selanjutnya jika mungkin, teori yang grounded’. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses 

di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis 

data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah 

selesai pengumpulan data. 

Miles dan Hubermas, menemukan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan sampai tutas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 
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dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing 

verification.
14

 Berikut adalah penjelasannya: 

a. Data Reduction (Reduksi Data)  

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 

sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. 

c. Conclusion Drawing/verification 

Pada langkah analisis data kualitatif ini menurut Miles dan 

Huberman adalah penariakn kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

                                                           
14

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif, dan R &D, 

(Bandung:Alfabeta, 2007),  336-344 
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yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya.
15

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan terhadap data dapat 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, 

maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. 

2. Triangulasi 

Dalam metodologi penelitian kualitatif, ada beberapa kriteria yang 

berhubungan dengan keabsahan data, salah satunya adalah keabsahan 

konstruk yang mana berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukur  

benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat 

dicapai dengan proses triangulasi.
16

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

                                                           
15

 Ibid, 345 
16

 Afifudin, Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Pustaka Setia, 

2009), 143. 
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atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. 

Pada penelitian ini teknik yang digunakan adalah teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan sumber. Adapun hal tersebut itu bisa 

dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara; (2) membandingkan apa yang dikatakan orang didepan 

umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (3) membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
17

 

Untuk mengetahui keabsahan data dapat dilakukan pengecekan 

dengan teknik pengamatan yang tekun dan trianggulasi. Ketentuan yang 

dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang 

sangant relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Pengamatan 

ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci terhadap analisis optimalisasi pembelajaran efektif di MI Ma,arif 

Mayak Ponorogo, menelaah secara rinci sampai pada suatu titik 

pembelajaran. 

 

 

 

                                                           
17

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kulitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998), 

175-178. 
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Tahap Pralapangan 

Ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini yaitu:  

1. Menyusun Rancangan Penelitian 

2. Memilih Lapangan Penelitian 

3. Mengurus Perizinan 

4. Menjajaki dan Menilai Keadaan Lapangan 

5. Memilih dan Memanfaatkan Informan 

6. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan  

Uraian tentang tahap pekerjaan lapangan dibagi atas tiga bagian 

yaitu: 

1. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

2. Memasuki lapangan  

3. Berperan serta sambil mengumpulkan data
18

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Basrowi, Suwandi, Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 84-90. 
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sebagai gambaran pada penulis yang tertuang dalam karya tulis ilmiah ini, 

maka penulis susun sistematika pembahasannya menjadi lima bab, masing-

masing terdiri dari sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan kesatuan yang 

utuh, yaitu: 

Bab I   Merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai gambaran umum 

untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan penelitian, yang 

meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan.  

Bab II    Kajian teoritis tentang pembelajaran efektik di MI MA’ARIF MAYAK 

Tonatan Ponorogo. Dalam bab ini diungkapkan tentang pengertian 

pembelajaran efektif, Ciri-ciri pembelajaran efefektif, Karakteristik 

pembelajaran efektif, jumlah siswa ideal,pengertian jumlah siswa 

ideal, konsep-konsep dasar perkembangan peserta didik, karakteristik 

siswa. 

Bab III     Merupakan temuan penelitian. Bab ini mendiskripsikan tentang 

gambaran umum kegiatan pembelajaran efektif  di sekolah dengan 

jumlah siswa diatas ideal serta di MI ma’arir Mayak Tonatan 

Ponorogo. Sejarah berdirinya MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo, 

visi, misi, tujuan MI Ma’arif Mayak Tonatan Ponorogo, dan letak 

geografis. 
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Bab IV    Merupakan analisis data yang berisi tentang analisis data optimalisasi 

pembelajaran efektif pada jumlah siswa diatas ideal di MI Ma’arif 

Mayak Tonatan Ponorogo tahun pelajaran 2014 

Bab V     Merupakan penutup. Bab ini berfungsi mempermudah para pembaca 

dalam mengambil intisari skripsi ini yaitu berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PENELITIAN TERDAHULU 

A.  Kajian Teori 

1. Pengertian Optimalisasi Pembelajaran  

Pengoptimalan (terbaik) proses, cara mengoptimalkan (menjadikan 

paling baik). Optimalisai adalah pencarian nilai terbaik yang tersedia, dari 

beberapa fungsi yang ada pada suatu konteks.   

2. Pengertian Pembelajaran Efektif  

Pembelajaran merupakan suatu proses yang komplek karena dalam 

kegiatan pembelajaran senantiasa menyatukan berbagai komponen 

pembelajaran secara terintegrasi, seperti tujuan pembelajaran yang harus 

dicapai, materi, metode, media dan sumber pembelajaran, evaluasi, siswa, 

guru dan lingkungan pembelajaran lain.
19

 Menurut Hamalik Pembelajaran 

adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi (siswa 

dan guru), material (buku, papan tulis, kapur dan alat belajar), fasilitas (ruang, 

kelas audio visual), dan proses yang saling mempengaruhi mencapai tujuan 

pembelajaran. 

                                                           
19

Dadang Sukirman dan Mamad Kasmad. Belajar dan Pembelajaran, (Bandung:Universitas 

Pendidikan Indonesia), 2006, 1 
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Belajar bersifat efektif yakni berhasil guna artinya perubahan 

tersebut membawa pengaruh, makna dan manfaat tertentu bagi siswa.
20

 

Belajar merupakan aktifitas yang dilakukan seorang atau peserta didik, 

sementara pembelajaran melibatkan dua pihak, yaitu guru dan peserta didik.
21

 

Pembelajaran yang efektif adalah proses belajar mengajar yang 

bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun 

bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman 

yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat 

memberikan perubahan prilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

mereka. Pembelajaran terkait dengan bagaimana membuat siswa dapat belajar 

dengan mudah dan dorongan oleh kemauanya sendiri untuk mempelajari apa 

yang ada dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu 

pembelajaran berupaya menjabarkan nilai-nilai yang terkandung dalam 

kurikulum dengan menganalisa tujuan pembelajaran dan karakteristik` isi 

bidang studi pendidikan agama yang terkandung dalam kurikulum.
22

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Mukhibin Syeh, Psikologi Pendidikan dengan Pendidikan Baru (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 1995) 
21

 Ismail SM, M.Ag, Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM: Pembelajaran 

Aktif,Inovatif, Kreatif,Efektif, Menyenangkan, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), 9 
22

 Ibid; 10 
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a. Ciri-ciri pembelajaran efefektif 

Menurut piaget antara lain: Kecakapan membimbing belajar,  

Ramah dan simpatik, Berencana dengan baik, Kerjasama, Memberi saran 

dan anjuran, Demokratis, Merangsang, Prografis, Remedial, Memberi 

pembebasan pada pembelajaran. 

Implikasi ciri-ciri pembelajaran dalam pandangan kontruktivis 

adalah penyediaan lingkungan belajar yang konstruktif. Lingkungan belajar 

yang kontruktif menurut Hudojo adalah lingkungan belajar yang, (1) 

menyediakan pengalaman belajar yang mengaitkan pengetahuan baru 

dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sehingga belajar merupakan 

proses pembentukan pengetahuan, (2) menyediakan berbagai alternatif 

pengalaman belajar, (3) mengintegrasiakn pembelajaran dengan situasi 

realistik dan relevan dengan melibatkan pengalamna konkret, (4) 

mengintegrasiakan pembelajaran yang memumungkinkan terjadinya 

interakasi dan kerjasama antara siswa, (5) memanfaatkan berbagai media 

agar pembelajaran lebih menarik, dan (6) melibatkan siswa secara 

emosianal dan sosial.
23

 

Pembelajaran dapat efektif apabila mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan indikator pencapaian. Untuk 

mengetahui bagaimana memperoleh hasil yang efektif dalam proses 

                                                           
23

 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif-Progresif,  (Jakarta:  Kencana prenada 

media group, 2009),  19. 
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pembelajaran, maka sangat penting untuk mengetahui cirri-cirinya. Adapun 

Pembelajaran yang efektif dapat diketahui dengan ciri : 

1) Belajar mengajar memiliki tujuan, yakni untuk membentuk anak didik 

dalam suatu perkembangan tertentu. Inilah yang dimaksud kegiatan 

belajar mengajar itu sadar akan tujuan, dengan menempatkan anak didik 

sebagai pusat perhatian. 

2) Metode yang bervariasi, sehingga mudah menarik perhatian siswa dan 

kelas menjadi hidup. 

3) Motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi 

seorang guru akan mendorong siswa untuk giat dalam belajar. 

4) Suasana demokratis di sekolah, yakni dengan menciptakan lingkungan 

yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang 

rasa, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, 

menghargai pendapat orang lain. 

5) Dalam kegiatan belajar mengajar membutuhkan disiplin. Dispilin dalam 

kegiatan pembelajaran diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang 

diatur menurut ketentuan yang sudah ditaati oleh pihak guru maupun 

anak didik dengan sadar. 

6) Interaksi belajar yang kondusif, dengan memberikan kebebasan untuk 

mencari sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang 

besar pada pekerjaannya dan lebih percaya diri sehingga anak tidak 
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menggantungkan pada diri orang lain. Pelajaran di sekolah perlu 

dihubungkan dengan kehidupan nyata. 

7) Evaluasi bagian penting yang tidak bisa diabaikan, Pemberian remedial 

pada kesulitan belajar yang muncul, mencari faktor penyebab dan 

memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan, dan untuk 

mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran yang telah 

ditentukan.
24

  

b. Karakteristik pembelajaran efektif 

Menurut Good dan Brophy mengidentifikasi adanya 10 

karakteristik pengajaran efektif berikut ini:
25

 

1) Jelasnya keterangan dan petunjuk guru 

2) Terbangunnya iklim ruang kelas yang berorientasi tugas 

3) Penggunaan beragam aktivitas belajar 

4) Terbentuknya dan terpeliharanya momentum dan gerak langkah 

pelajaran 

5) Pendorongan partisipasi murid dan pelibatan semua murid  

6) Pemantauan kemajuan murid dan pemenuhan kebutuhan para murid 

dengan cepat 

7) Penyampaian pelajaran yang terstruktur dengan baik dan terorganisir 

dengan baik 

                                                           
24

 Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar  (Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 2010), 40-42 
25

 M. Khozim, Efective Teaching: Theory and Practice. (Bandung: Nusa Media, 2011),  26 
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8) Pemberian umpan balik yang positif dan konstruktif bagi murid 

9) Pemastian terliputnya tujuan pendidikan  

10) Penggunaan teknik bertanya yang baik. 

3. Pengertian Strategi Pembelajaran 

Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. 

Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai 

perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan.
26

  

Gulo menyatakan bahwa setrategi pembelajaran merupakan rencana 

dan cara-cara membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat 

terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif.
27

 Cara-

cara membawwakan pengajaran itu merupakan pola dan urutan umum 

perbuatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Pola dan 

urutan umum perbuatan guru-murid tersebut merupaksn suatu kerangka umum 

kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam suatu rangkaian bertahap 

menuju yang telah ditetapkan. 

Setrategi pembelajaran merupakan rencana tindakan (rangkaian 

kegiatan) termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber 

daya/kekuatan dalam pembelajaran yang disusun untuk mencapai tujuan 

                                                           
26

 Ibid, 5-6  
27

 Jamil Suprihatiningrum, Setrategi Pembelajaran Teori dan Aplikasi (AR-RUZZ MEDIA, 

2013), 148. 
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pembelajaran tertentu yang digunakan untuk memperoleh kesuksesan atau 

keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran Sanjaya. Hamalik setrategi 

pembelajaran adalah keseluruhan metode dan prosedur yang menitik beratkan 

pada kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

a. Klasifikasi Strategi Pembelajaran 

1) Strategi pembelajaran langsung  

    Merupakan pembelajaran yang banyak yang diarahkan oleh 

guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun 

ketrampilan tahap demi tahap. Kelebihan strategi ini adalah mudah 

untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya 

dalam mengembanagkan pemampuan-kemampuan, proses-proses, dan 

sikap yang diperlukan untuk pemikiran kritis dan serta pembelajaran 

kelompok.   

2) Strategi pembelajaran tak langsung 

   Strategi pembelajaran tak langsung sering disebut inkuiri, 

induktif, pemecahan masalah dan penemuan. Pembelajaran tak langsung 

umumnya berpusat pada peserta didik. Peranan guru bergeser dari 

seorang penceramah menjadi fasilitstor. Guru mengelola lingkungan 

belajar dan memberikan kesempatan peserta didik untuk terlibat. 

   Kelebihan dari strategi ini, mendorong ketertarikan dan 

keingintahuan peserta didik, menyelesaikan masalah, mendorong 
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kreativitas dan pengembangan keterampilan dan kemampuan. 

Kekeurangan dari pembelajaran ini adalah memerlukan waktu panjang. 

3) Strategi pembelajaran interaktif 

    Pembelajaran ini menekankan pada diskusi dan sering di antara 

peserta didik. Diskusi dan sharing memberi kesempatan peserta didik 

untuk bereaksi terhadap gagasan, pengalaman, pendekatan dan 

pengetahuan guru atau temannya dan untuk membangun cara untuk 

berfikir dan merasakan. Kelebihan strategi ini peserta didik dapat belajar 

dari temanya dan guru untuk membangun ketrampilan sosial dan 

kemampuan-kemampuan, dan membangun argumen yang rasional. 

Kekurangan dari strategi ini sangat tergantung pada kecakapan guru 

dalam menyusun dan mengembangkan dinamika kelompok. 

4) Strategi pembelajaran pengalaman  

    Pembelajaran ini berpusat pada peserta didik dan berbasis 

aktifitas. Refleksi pribadi tentang pengalaman dan perencanaan menuju 

penerapan pada konteks yang lain merupakan faktor kritis dalam 

pembelajaran yang efektif. Kelebihan dari strategi ini, meningkatkan 

partisipasi peserta didik dan meningkatkan kritis peserta didik. 

Kekurangan sari strategi ini penekanan hanya pada proses bukan pada 

hasil dan memerlukan waktu yang panjang. 
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5) Strategi pembelajaran mandiri 

    Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang 

bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan 

peningkatan diri. Perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik  

dengan bantuan guru, belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman 

atau sebagian dari kelompok kecil. 

    Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta 

didik mandiri dan bertanggung jawab. Kekurangannya adalah peserta 

MI belum dewasa, sehingga sulit menggunakan pembelajaran mandiri. 

4. Pengertian Media Pembelajaran 

Media berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, 

perantara atau pengantar. Atau pengantar pesan dari pengirim kepada 

penerima pesan. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, 

materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini guru, 

buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Apabila media itu 

membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan intruksional atau 

mengandung maksud-maksud pengajaran maka media itu disebut media 

pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, terdapat dua unsur penting yang 

tidak dapat diabaikan, yaitu metode pembelajaran dan media pembelajaran. 

Karena pemilihan suatu metode mengajar akan mempengaruhi jenis media 

pembelajaran yang akan diguanakan. Media Pembelajaran diartikan sebagai 
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segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dan dapat 

merangsang pikiran, dapat membakitkan semangat, perhatian dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran pada diri 

siswa. 

Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat 

yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologo terhadap siswa. Penggunaan 

media pengajaran.
28

 Penggunaan media pengajaranpada tahap orientasi 

pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada siswa, disamping membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dan mendapatkan informasi. 

Dalam pengembangan media pembelajaran, baik untuk pendidikan 

formal atau pendidikan non formal, kurikulum yang berlaku merupakan acuan 

utama yang harus diperhatiakn. Namun kurikulum tidak menyatakan dengan 

tegas atau belum mencantumkan jenis media pembelajaran pendukung yang 

boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Padahal media pembelajaran 

diyakini sebagai salah satu bagian yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran itu sendiri. 
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a. kriteria media pembelajaran yang baik idealnya meliputi
29

: 

1) kesesuaian atau relevan, artinya media pembelajaran harus dengan 

kebutuhan belajar, rencana kegiatan belajar, program kegiatan belajar, 

tujuan belajar dan karekteristik peserta didik. 

2) Kemudahan artinya semua isi pembelajaran melalui media harus mudah 

dimengerti, dipelajari/dipahami oleh peserta didik, dan sangat oprasional 

dalm penggunaan. 

3) Kemenarikan artinya media pembelajaran harus mampu menarik 

maupun merangsang perhatian peserta didik, baik tampilan, pilihan 

warna, maupun isinya. Uraian isi tidak membingungkan serta dapat 

menggugah minat peserta didik untuk menggunakan media tersebut. 

4) Kemanfaatan artinya isi dari media pembelajaran harus bernilai atau 

berguna mengandung manfaat pemahaman pembelajaran serta tidak 

mubazir atau sia-sia apalagi merusak peserta didik.  

b. Ciri-Ciri Media Pembelajaran
30

 

Media pembelajaran mempunyai tiga ciri, sebagai berikut: 

1) Ciri fiksatif, berarti media harus memiliki kemampuan untuk merekam, 

menyimpan dan merekeonstruksi objek atau kejadian. Misalny video 

tape, foto, audio tape, CD, film suatu waktu dapa dilihat kembali tanpa 

mengenal waktu. 

                                                           
29

St. Mulyana & Mrlon Leong, tutorial Membangun Multimedia  Interaktif media 

Pembelajaran (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), 3-4 
30
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2) Ciri manipulatif, berarti media harus memiliki kemampuan dalam 

memanipulasi objek atau kejadian. Kejadian yang memakan wwaktu 

berhari-hari dapat disajikan kepada siswa hanya dalam beberapa menit 

dengan pengambilan gambar atau rekaman foto grafi. Selain dapat 

dipercepat dan diperlambat. 

3) Ciri ditributif berarti media harus memiliki kemampuan utnuk 

diproduksi dalam jumlah besar dan disebarluaskan. 

c. Macam-macam Media Pembelajaran 

1) Dilihat dari jenisnya, media dibagi ke dalam: 

a) Media Auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan 

suara saja, seperi radio. 

b) Media Visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Media visual ini ini menampilkan gambar diam seperti 

foto, gambar, atau lukisan, cetakan. Ada pula media visual yang 

menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu, 

film kartun.
31

 

c) Media Audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. 

 Audiovisual Diam, yaitu yaitu media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkai suara, cetak 

suara. 
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 Audiovisual Gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak seperti film suara. 

d)  Media dari daya liputnya, media dibagi dalam: 

(1) Media dengan daya liput luas dan serentak, penggunaan media 

ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat menjangkau 

jumlah anak didik yang bnyak dalam waktu yang sama. 

(2) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, 

dalam penggunaanya membutuhkan ruang dan tempat yang 

khusus seperti film, sound slide, yang menggunakan tempat 

yang tetutup dan gelap. 

(3) Media untuk pengajaran individual, penggunaannya hanya 

untuk seorang diri. Termasuk media ini adalah modul 

berprogram dan pengajaran melalui komputer. 

d. Fungsi Media Pembelajaran
32

  

Media pembelajaran memiliki enam fungsi utama sebagai berikut: 

1) Fungsi atensi, menarik perhatian siswa dengan menampilkan 

sesuatu yang menarik dari media tersebut; 

2) Fungsi motivasi, menumbuhkan kesadaran siswa untuk lebih 

giat belajara; 

3) Fungsi afeksi, menumbuhkan kesadaran emosi dab sikap siswa 

terhadap materi pelajaran dan orang lain; 
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4) Fungsi kompensatori, mengakomodasi siswa yang lemah dalam 

menerima dan memahami pelajaran yang disajikan secara teks 

atau verbal; 

5) Fungsi psikomotorik, mengakomodasi siswa untuk melakukan 

suatu kegiatan secara motorik; 

6) Fungsi evaluasi, mampu menilai kemampuan siswa dalam 

merespon pembelajaran. 

e. Manfaat Media Pembelajaran 

1) Memperjelas proses pembelajaran 

2) Meningkatkan ketertarikan dan interaktifan siswa 

3) Meningkatkan efisiensi dalam waktu dan tenaga 

4) Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa 

5) Memungkinkan proses belajar dapat dilakukan ditempat mana 

saja dan kapan saja 

6) Menumbuhkan sifat positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar 

7) Mengubah peran guru kearah yang lebih positif dan produktif 

8) Mengkonkritkan materi yang abstrak 

9) Membantu mengatasi keterbatasan panca indra manusia 

10) Menyajikan objek pelajaran berupabenda atau peristiwa langka 

dan berbahaya ke dalam kelas 
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11) Menningkatkan daya retensi siswa terhadap materi 

pembelajaran. 

 

5. Penilaian Hasil Belajar  

Secara umum, penilaian adalah proses sistematis pengumpulan 

informasi (angka, diskripsi verbal) analisis, interpretasi informasi untuk 

memberikan kebutuhan terhadap kadar hasil kerja. Penilaian kelas 

merupakan proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru untuk 

memberikan keputusan terhadap hasil belajar siswa berdasarkan tahapan 

kemajuan belajarnya sehingga didapatkan potret/profil kemampuan siswa 

dengan kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Penilaian berbasis 

kelas inilah yang diterapkan dalam pembelajaran yang berdasarkan 

Kurikulum Tingkat Satuan Satuan Pendidikan (KTSP).
33

 

a. Kriteria penilaian kelas  

1) Validitas, hasil penilaian dapat ditafsirkan sebagai apa yang akan 

dinilai. 

2) Reliabilitas, hasil penilaiannya ajeg, dan menggambarkan kemampuan 

yang sesungguhnya. 

3) Fokus kompetensi, penilaian dilakukan untuk pencapaian kompetensi 

yang sesuai dengan kurikulum, dan materinya terkait langsung dengan 

indikator pencapaian kompetensi. 

                                                           
33

 Muslich, KTSP Pembelajaran Berbasis., 78. 
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4) Komprehensif, informasi yang diperoleh cukup untuk membuat 

keputusan. 

5) Objektif, penilaian dilakukan secara adil, terencana, dan 

berkesinambungan. 

6) Mendidik, penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses 

pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar. 

b. Bentuk-bentuk penilaian.
34

 

Ditinjau dari bentuk yang biasa kita kenal, penilaian kelas tujuh 

bentuk, yaitu: 

1) Penilaian melalui tes tulis 

2) Penilaian melalui tes lisan 

3) Penilaian unjuk kerja 

4) Penilaian proyek 

5) Penilain portofolio dan 

6) Penilaian diri 
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c. Teknik penilaian kelas 

1) Penilaian Kinerja (performance) 

Penilaian Kinerja ialah penilaian berdasarkan hasil 

pengamatan penilai terhadap aktivitas siswa sebagaimana yang terjadi. 

Penilaian ini biasanya digunakan untuk menilai kemampuan siswa 

dalam berpidato, pembacaan puisi, diskusi, pemecahan masalah, 

patisipasi siswa dalam diskusi, menari, memainkan alat musik, 

aktifitas oleh raga penggunaan peralatan laboratorium, 

mengoperasikan suatu alat. Penilaian kinerja dapat menggunakan dua 

kemungkinan instrumen yaitu daftar cek (ya/tidak) skala rentang 

(sangat kompeten/kompeten/agak kompeten/tidak kompeten).
35

 

2) Penilaian Penugasan (proyek/project) 

Penilaian Penugasan atau proyek merupakan penilaian untuk 

mendapatkan gambaran kemampuan menyeluruh atau umum secara 

kontekstual, mengenai kemampuan siswa dalam menerapkan konsep 

dan pemahaman mata pelajaran tertentu. Penilaian terhadap suatu 

tugas yang mengandung investigasi harus selesai dalam waktu tertentu. 

Investigasi dalam penugasan memuat tahapan: perencanaan, 

pengumpulan data, pengelolaan data, dan penyajian data. Penilaian 

penugasan bermanfaat untuk menilai: ketrampilan menyelediki secara 

umum, pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu, 
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kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan, dan 

kemampuan menginformasikan subyek secara jelas. 

3) Penilaian Hasil Kerja (product) 

Penilaian hasil kerja atau product merupakan penilaian 

kepada siswa dalam mengontrol proses dan pemanfaatan atau 

penggunaan bahan untuk menghasilkan sesuatu, kerja praktek atau 

kualitas estetik dari sesuatu yang mereka produksi. Contoh : kerja 

artistik (menggambar, melukis, kerajinan) makanan, pakaian, produk 

yang terbuat dari kayu dan lain-lain. 

4) Penilaian Tes Tertulis 

Penilaian secara  tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes 

Tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan 

kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal 

peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk penulisan jawaban, 

tetapi dapat juga dalam bentuk lain, seperti memberi tanda, mewarnai, 

menggambar, dan sebagainya. Ada dua bentuk tes tertulis yaitu soal 

dengan memilih jawaban meliputi pilihan ganda dua pilihan 

(benar/salah), menjodohkan. Sedangkan soal dengan mensuplay 

jawaban meliputi isian atau melengkapi, jawaban singkat atau pendek 

dan soal uraian. 
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5) Penilaian Portofolio 

Portofolio merupakan kumpulan karya atau hasil kerja 

seorang siswa dalam periode tertentu. Kumpulan karya ini 

menggambakan taraf kompetensi yang dicapai seorang siswa. 

Portofolio dapat digunakan untuk menilai perkembangan kemampuan 

siswa. 

6) Penilaian Sikap 

Penilaian terhadap perilaku dan keyakinan siswa terhadap 

suatu objek, fenomena atau masalah. Penilaian ini dapat dilakukan 

dengan cara antara lain: 1) observasi perilaku, misalnya tentang 

kerjasama, inisiatif dan perhatian, 2) pertanyaan langsung, misalnya 

tanggapan terhadap tata tertib sekolah yang baru.  

Demikianlah berbagai bentuk dan teknik penilaian kelas yang 

bisa digunakan dalam penerapan pembelajaran pada KTSP. Bentuk 

dan teknik mana yang dipilih sangat bergantung pada indikator 

kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran dan strategi 

pembelajaran yang dikembangkan.  

 

 

 



56 

 

 

6. Jumlah Siswa Ideal 

a. Jumlah siswa ideal 

Menurut Peraturan tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal) 

Pendidikan disyaratkan bahwa "maksimal siswa per-rombel (rombongan 

belajar) untuk SD adalah 32 siswa dan minimal adalah 20 siswa." Untuk 

tingkat kelas yang berjumlah lebih besar dari 32 siswa tetapi kurang dari 40 

siswa maka Rombel itu masih terhitung pada "rombel gemuk" dan jangan 

coba-coba dipecah menjadi dua rombel. Jumlah ssiswa per kelas dipatok 

minimal : 20 siswa dan maksimal : 32 siswa.  Jadi kelas kecil dan kelas 

besar tidak lagi diijinkan.  Maka untuk mengejar beban kerja guru : 24 jam, 

suatu kelas (terutama di SD) tidak bisa dipecah menjadi kelas-kelas kecil 

hanya sekedar mengejar status guru kelas SD yang beban kerjanya diakui 

24 jam. 

b. Pengertian peserta didik 

Dalam persepektif pedagogis, peserta didik diartikan sebagai 

makhluk yang menghajatkan pendidikan. Dalam pengertian peserta didik 

dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi sehingga dibutuhkan 

binaan dan bimbingan agar ia dapat menjadi manusia yang cakap. 

Dalam persepektif psikologis, peserta didik adalah individu yang 

sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik 

maupun psikis menurut fitrahnya masing-masing. Sebagai individu yang 
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tengah tumbuh dan berkembang, peserta didik memerlukan bimbingan dan 

pengarahan yang konsisten menuju ke arah kemampuan fitrahnya.
36

 

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 

Tahun 2003 pasal 1 ayat 4, “peserta didik diartikan sebagai anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses 

pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu.” 

c. Konsep-konsep dasar tentang perkembangan siswa 

1) Pertumbuhan ialah pertambahan secara struktur yang umumnya 

ditandai denagan perubahan-perubahan biologis pada diri seoarang 

yang menuju ke arah kematangan. 

2) Kematangan dan maturasi adalah tingkat atau keadaan yang harus 

dicapai dalam proses perkemebangan peroranagn sebaelum ia dapat 

melakukan sebagaimana mestinya pada macam-macam tingkat 

pertumbuhan mental, fisik, sosial, dan emosioanal. Kedewasaan adalah 

kemajuan pertumbuhan yang normal kearah kematangan. 

3) Perkembangan yakni adanya perubahan dalam struktur, kapasitas, 

fungsi, dan efisien. Perkembangan itu bersifat keseluruhan, 

misalnyaperkembangan intelektual, emosiaonal, spirritual, adalah 

hubungan satu sama lain. 
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4) Perkembangan normal pengertian perkembangan ini dapat ditinjau 

dari dua segi, yakni; 1) Perkembangan normal dilihat dari segi pola 

perkembangan individu siswa, 2) Perkembangan noramal dilihat dari 

usi kronologis. Tingkat usia siswa dijadiakan dasar untuk 

menentukan normal atau tidaknya perkembangan seorang siswa.
37

 

d. Karakteristik siswa 

1) Peserta didik adalah individu yang memiliki potensi dan psikis yang 

khas, sehingga ia merupakan insan yang unik. Potensi-potensi khas 

yang dimilikinya ini perlu dikembangkan sehingga mampumencapai 

taraf perkembangan yang optimal. 

2) Perserta didik adalah individu yang sedang berkembang. Artinya, 

peserta didik tenegah mengalami perubahan-perubahan dalam dirinya 

secara wajar, baik yang ditunjukkan kepada diri sendiri maupun yang 

disrahkan pada penyusuaian dengan lingkungannya. 

3) Peserta didik adalah individu yang membutuhkan bimbingan 

individual dan perlakuan manusiawi. Sebagai individu yang sedang 

berkembang, maka proses pemberian bantuan dan bimbingan perlu 

mengacu pada tingkat perkembangan. 
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4) Peserta didik adalah individu yangs memiliki kemampuan untuk 

mandiri. Dalam perkembangannya peserta didik memiliki 

kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan.
38

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayah dengan judul  

“Implementasi Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan Menyenangkan 

(PAKEM) pada mata pelajaran Fiqih Kelas V MI Muhamadiyah Jeruk”. 

Disimpulkan bahwa, persiapan yang dilakukan guru adalah dengan proses 

pembelajaran yang menerapkan sistem PAKEM pada mata pelajaran fiqih 

dengan mempersiapkan dan mempelajari materi yang akan disampaikan, 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), mempersiapkan alat-alat 

dan media yang dibutuhkan dalam KBM. Proses pelaksanaan yang dilakukan 

guru sudah sesuai dengan proses pembelajaran PAKEM. Pada mata pelajaran 

fiqih kelas V yaitu: guru melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, guru 

menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara atau metode dalam KBM. 

Dari segi siswa akan lebih aktif dan kretif dalam belajar dan selalu termotivasi 

dan senang dalam mengikuti pelajaran.
39

 Sedangkan dalam penelitian ini, ingin 

mengetahui lebih dalam bagaimana optimalisai pembelajaran efektif dengan 

jumlah siswa diatas ideal. 
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Penelitian dilakukan oleh Zulaikah Amperawati yang berjudul “Peran 

Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pembelajaran Aktif Kreatif Efektif dan 

Menyenangkan (Studi Kasus di MI Ma’arif Polorejo Babadan Ponorogo)”. 

Dengan kesimpulan, dalam mempersiapkan pelaksanaan PAKEM kepala 

sekolah menjalankan salah satu kompetentensi kepala sekolah yaitu kompetensi 

menejerial, dalam pelaksanaannyan kepala sekolah melaksanakan peran sebagai 

supervisor dan menejer, dimana keduanya merupakan sebagai tuntutan 

peraturan dari Peraturan Penteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang standar kepala sekolah/madrasah.
40

 Sedangkan dalam penelitian ini, 

ingin mengetahui lebih dalam sbagaimana optimalisai pembelajaran efektif 

dengan jumlah siswa diatas ideal. 
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