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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi objek penelitian ini dalam 

kaitannya dengan temuan penelitian di lapangan, maka dirumuskan dua 

kesimpulan pokok sebagai berikut: 

1. Manajemen kelas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah 

secara fisik diarahkan kepada pengaturan tempat duduk dan pengaturan 

alat-alat pelajaran, sedangkan dalam hal pelaksanaan manajemen kelas 

terdiri dari kegiatan pada tatap muka pertama, kegiatan pengorganisasian 

penyampaian pembelajaran setiap tatap muka, kegiatan pendahuluan 

pembelajaran dan kegiatan inti pembelajaran. Pelaksanaan manajemen 

kelas juga tidak terlepas dari fungsi-fungsi manajemen yang meliputi 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating) dan pengawasan (controlling).     

2. Faktor-faktor yang menjadi penunjang dalam manajemen kelas rumpun 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Hulu Sungai Tengah adalah sebagai berikut: 

a. Media auditif seperti radio, rekaman suara. 

b. Media visual seperti foto, gambar dan lukisan. 

c. Media audiovisual seperti video dan film. 

d. Media cetak seperti buku, LKS dan modul.  
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Selain media, faktor penunjang lainnya adalah metode mengajar yang 

digunakan guru dalam manajemen kelas adalah metode coorperative learning, 

metode direct learning, metode problem based learning kehidupan, metode 

ceramah, metode pemberian tugas , metode karya wisata, metode sosio drama, 

metode kuliah, metode dialog, metode mendengar, metode membaca, metode 

hafalan, metode pemahaman, metode hiwar, metode mendidik dengan amtsal, 

metode mendidik dengan teladan dan metode mendidik dengan pembiasaan dan 

pengalaman.   

B. Saran-saran 

1. Bagi Madrasah Aliyah Negeri 1 Hulu Sungai Tengah: 

a. Untuk meningkatkan kompetensi profesional guru perlu ditindaklanjuti 

dengan pengadaan pelatihan manajemen kelas yang efektif dan efisien 

sehingga tujuan pengelolaan kelas dapat terwujud dengan baik. 

b. Pemberian motivasi belajar siswa adalah tersedianya fasilitas dan 

media pembelajaran yang memadai.  

Oleh karena itu, Madrasah Aliyah Negeri 1 HST perlu menyediakan 

tenaga khusus untuk mengelola dan merawat fasilitas-fasilitas tersebut. 

2. Saran bagi peneliti 

Diperlukan penelitian lanjutan mengenai manajemen kelas sebagai salah 

satu penelitian yang sangat bermanfaat demi kelancaran dan kenyamanan proses 

pembelajaran di sekolah-sekolah.  

 


