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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berhubungan dengan Tesis ini dapat

diambil kesimpulan bahwa penerapan manajemen kelas guru di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah Pertama

Negeri 1 Indra Praja Kabupaten Indragiri Hilir Pada Pendidikan Agama Islam

dapat dikatakan baik dari hasil kegiatan observasi. Kegiatan penerapan

manajemen kelas mengacu kepada penekanan penciptaan dan pemeliharaan

kondisi belajar mengajar yang optimal. Faktor dominan yang dapat

mempengaruhi manajemen kelas adalah faktor yang berasal dari guru seperti

penguasaan manajemen kelas guru, pengetahuan dan kemampuan guru,

pengalaman dan metode pembelajaran guru, kualifikasi pendidikan guru dan

kondisi kelas sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.

Sedangkan mengenai hasil belajar siswa Pada Pendidikan Agama Islam

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tembilahan Hulu dan Sekolah

Menengah Pertama Negeri 1 Indra Praja Kabupaten Indragiri Hilir cukup baik.

Kegiatan penerapan manajemen kelas pada Pendidikan Agama Islam telah

dilaksanakan oleh guru telah dilaksanakan sebagaiman mestinya dan evaluasi

belajar telah diikuti oleh siswa. Adapun acuan dalam memperoleh hasil belajar

siswa dilihat dari ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.
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Karena sebagaimana dari penelitian tersebut diperoleh bahwa semakin

baik manajemen kelas maka hasil belajar siswa semakin baik pula, dan begitu

juga sebaliknya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi tergantung

pada kelancaran kelancaran interaksi pembelajaran terhadap siswa.

Ketidaklancaran belajar mengajar akan membawa akibat terdapat pesan yang

diberikan guru adakalanya berhasil disampaikan dan adakalanya mengalami

hambatan.

Adapun faktor-faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi atau

pendukung keberhasilan kegiatan penerapan manajemen kelas terhadap hasil

belajar siswa adalah yaitu:

1. Penguasaan manajemen kelas  oleh masing-masing guru pendidikan.

2. Pengetahuan dan kemampuan diri pribadi guru dalam mengelola kelas

seperti (sikap tanggap, perhatian pada siswa, perhentian prilaku buruk

siswa, dan penetapan norma).

3. Pengalaman dalam mengajar seperti penggunaan stategi, metode dan variasi

pembelajaran oleh masing-masing guru pendidikan.

4. Metode dan srtategi pembelajaran oleh masing-masing guru pendidikan.

5. Kualifikasi atau tingkat pendidikan guru seperti penguasaan materi

pembelajaran.

6. Faktor lingkungan atau keadaan dinamika serta kondisi di dalam kelas

sebagai tempat proses belajar mengajar.
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Selanjutnya hasil belajar siswa di sekolah menengah pertama

Tembilahan Hulu dan Sekolah Menengah Pertama Indra Praja Tembilahan pada

dasarnya telah diikuti dengan baik sesuai dengan arahan dari guru pendidikan

masing-masing. Terdapat faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa

yaitu:

1. Pengetahuan dan kemampuan yang telah dimiliki oleh tiap peribadi siswa

yang bervariasi atau berbeda-beda yang disebabkan latar belakang keluarga

yang berbeda

2. Kesadaran dalam dari siswa dalam pembelajaran dan motivasi diri yang

belum muncul dan terlaksana dengan baik serta kurannya dengan

kesungguhan dalam belajar.

3. Perhatian para siswa terhadap suatu pelajaran yang telah diberikan guru

yang berbeda

4. Minat belajar terhadap materi yang disampaikan oleh guru berbeda-beda.

5. Dan masalah pribadi siswa serta faktor lain di luar dan di dalam diri siswa.

Selanjutnya penerapan manajemen kelas dan pengarunhya terhadap

hasil belajar siswa  yaitu bahwa;

1. Semakin baik manajemen kelas maka semakin bagus pula hasil belajar

siswa.

2. Dalam manajemen kelas bahwa penguasaan, pengetahuan dan kemampuan

serta pengalaman yang menjadi penting dalam mengelola pembelajaran.
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3. Hasil belajar siswa selain dipengaruhi oleh manajemen kelas guru juga

dipengaruhi oleh kehidupan yang berasal dari diri dan luar pribadi murid itu

sendiri.

4. Dalam kegiatan proses belajar mengajar menjalin interaksi sangat penting

dalam menjalin proses pembelajaran efektif dan efesien.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya diajukan beberapa saran yang

berguna yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan evaluasi

pembelajaran siswa, yaitu:

1. Guru di sekolah diharapkan dapat merancang dan melaksanakan suatu kegiatan

belajar yang dapat menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan sebagai

lingkungan belajar yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa khususnya

dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam.

2. Suasana kondusif yang menyenangkan dapat dilaksanakan melalui manajemen

kelas yaitu kegiatan pengkondisian belajar dan pengembangan belajar serta

penataan ruangan kelas.

3. Diharapkan bagi guru sekolah dapat memaksimalkan perhatian terhadap siswa

terutama pada tingkah laku, minat siswa, motivasi dan kemampuan siswa. hal

ini ditujukan untuk meningkatkan interaksi aktifnya kegiatan pembelajaran

yang baik terhadap suatu materi pembelajaran yang disampaikan.
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4. Mengingat penellitian ini masih sangat sederhana sehingga apa yang telah

dihasilkan dari penelitian ini bukanlah yang terakhir, dan juga perlu diadakan

penelitian lebih lanjut guna memastikan validitas hasil penelitian ini khususnya

penerapan manajemen kelas terhadap hasil belajar siswa.
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