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ABSTRAK 

 

Manajemen kelas merujuk kepada kegiatan-kegiatan yang menciptakan dan 
mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar mengajar di 
kelas. Dalam proses belajar mengajar dibutuhkan adanya efektivitas pembelajaran hal 
ini dikarenakan dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik yang akan dicapai 
oleh peserta didik itu sendiri. Dengan demikian manajemen kelas memiliki peranan 
penting dalam meningkatkan efektifitas belajar peserta didik yaitu berusaha 
semaksimal mungkin agar peserta didik memiliki motivasi belajar yang tinggi 
terhadap semua pengajaran. 

SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung telah melaksanakan 
manajemen kelas dalam proses pembelajaran di sekolah. Namun masih ada peserta 
didik yang motivasi belajarnya kurang, sehingga penulis merumuskan masalah 
sebagai berikut “Bagaimanakah Implementasi Manajemen Kelas Dalam Proses 
Pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan manajemen kelas di SMP Al-Azhar 3 Way 
Halim Bandar Lampung dan mengetahui Proses Pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 
Way Halim Bandar Lampung. 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan analisa 
deskriptif yaitu analisa data yang menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi 
tertentu (dalam konteks tertentu) serta menggambarkan apa adanya mengenai prilaku 
obyek yang sedang diteliti. Adapun obyek dalam penelitian ini adalah seluruh peserta 
didik kelas VIII di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. Alat pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi, interview, dan dokumentasi. Adapun 
dalam pengambilan kesimpulan menggunakan data berfikir induktif yaitu pemikiran 
yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus kemudian dari fakta-
fakta khusus tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum. 

Kesimpulan penelitian manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP 
Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung adalah melalui tujuan pengajaran, 
pengaturan waktu, pengaturan ruangan (fasilitas), dan pengelompokan siswa dalam 
belajar. Adapun peranan lain yang dilaksanakan oleh manajemen kelas dalam proses 
pembelajaran ialah dengan pengorganisasian pembelajaran, komunikasi secara 
efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap mata pelajaran, sikap positif terhadap 
peserta didik, pemberian nilai yang adil, dan keluwesan dalam pendekatan 
pembelajaran. 

 
Kata kunci : Pelaksanaan Manajemen Kelas dan Proses Pembelajaran. 
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MOTTO 
 

 

                       

   

 

“Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat 

perumpamaan kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan 

cabangnya (menjulang) ke langit. Ingat.” (Q.S Ibrahim : 24)1 

  

                                                             
1 Al-Aliyy, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung : Diponegoro, 2014), h. 258 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan isi skripsi ini, maka 

akan penulis jelaskan istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, skripsi yang 

berjudul: “IMPLEMENTASI MANAJEMEN KELAS DALAM PROSES 

PEMBELAJARAN DI SMP AL-AZHAR 3 WAY HALIM BANDAR 

LAMPUNG”.  

Agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pembaca dengan apa yang 

dimaksud oleh penulis, maka penulis akan memberikan penjelasan judul sebagai 

berikut: 

1. Implementasi  

Implementasi yaitu pelaksanaan, implementasi merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan atau nilai.2 

2. Manajemen Kelas 

Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk 

mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan 
                                                             

2 Kunandar, Guru Profesiona; Implementasi Manajemen Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.233 



 
 

serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan 

kemampuan.3 Jadi yang dimaksud dengan manajemen kelas adalah usaha 

sadar yang dilakukan oleh seorang guru dalam kegiatan pengaturan kelas 

untuk kepentingan pengajaran yang mana diharapkan dapat mewujudkan 

suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan. 

Dalam hal ini penulis mengacu pada pengertian yang diungkapkan 

oleh Sudarwan Danim yaitu: konsep modern memandang manajemen 

kelas sebagai proses mengorganisasikan segala sumber daya kelas bagi 

terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.4 Jadi secara 

prinsip manajemen kelas adalah proses mengorganisasikan atau mengelola 

sumber daya yang ada di dalam kelas untuk mendukung tercapainya 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 

3. Proses pembelajaran 

Proses pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa 

belajar, sehingga situasi tersebut merupakan peristiwa belajar (event of 

learning) yaitu usaha untuk terjadinya perubahan tingkah laku dari siswa.5 

Jadi proses pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru 

dan siswa untuk berbagi dan mengolah informasi, dengan harapan 

                                                             
3 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Ade Rukmana dan 

Asef Suryana, Manajemen Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2011), h.106 
4 Sudarwan Danim dan Yunan Danim, Administrasi Sekolah dan Manajemen Kelas, 

(Bandung : Pustaka Setia, 2010), h.100 
5 Sunhaji, Konsep Manajemen Kelas dan Implikasinya Dalam Pembelajaran, Jurnal 

Kependidikan, Vol. II No. 2 November 2014, h. 32 



 
 

pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi 

landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-

perubahan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku 

individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. 

Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan 

intelektual, berfikir kritis, dan munculnya kreatifitas serta perubahan 

prilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman 

tertentu 

4. SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung 

SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung adalah sekolah 

suatu lembaga pendidikan formal swasta yang dimana sekolah ini berciri 

Islami yang berlokasi di Way Halim Bandar Lampung. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diperjelas bahwa yang dimaksud 

dengan judul skripsi ini suatu penelitian untuk membahas mengenai 

Implementasi Manajemen Kelas Dalam Proses Pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. 

 

 

 

 



 
 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam memilih judul skripsi ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Karena pentingnya manajemen kelas dalam proses pembelajaran yang mampu 

menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas dan lingkungan sekolah agar 

terciptanya kenyamanan dan suasana belajar yang efektif dan efisien. 

2. Karena di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung belum maksimal dalam proses 

pembelajaran. 

C. Latar Belakang Masalah 

Sekolah adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan sekaligus 

merupakan wadah melanjutkan pendidikan anak dari lingkungan keluarga. Salah 

satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan yang merupakan kewajiban setiap 

sekolah sebagai wadah pendidikan formal yang terletak pada proses pelaksanaan 

pembelajaran. Dalam proses tersebut telah tercakup tentang manajemen kelas 

yang akan melahirkan interaksi belajar mengajar yang baik, sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai. 

Guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan 

peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Di dalam kelas 

guru malaksanakan dua kegiatan pokok yaitu kegiatan mengajar dan kegiatan 

mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya adalah proses mengatur, 



 
 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. Semua komponen 

pengajaran yang meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, 

metode, alat dan sumber, serta evaluasi diperankan secara optimal guna mencapai 

tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelum pengajaran dilaksanakan. 

Manajemen kelas memiliki peran dalam membantu peserta didik 

melangsungkan kewajibannya dalam proses pendidikan yang berkaitan dengan 

motivasi, produktifitas, dan kepuasan. Karakteristik teori manajemen ini, secara 

garis besar dapat dinyatakan sebagai pengalaman empirik, yaitu adanya 

keterkaitan antara satu teori dengan teori yang lain, serta mengakui kemungkinan 

adanya masalah. 

Sebagai sebuah proses Alam S mengungkapkan “Manajemen kelas 

memiliki berbagai kegiatan yang harus dilakukan guru untuk menumbuhkan dan 

mempertahankan organisasi kelas yang efektif, yaitu meliputi : tujuan pengajaran, 

pengaturan waktu, pengaturan ruangan (fasilitas), dan pengelompokan siswa 

dalam belajar”.6  

Keberhasilan manajemen kelas dapat dilihat dari berbagai indikator. 

Adapun indikator dalam keberhasilan manajemen kelas adalah : 

1. Terciptanya suasana atau kondisi belajar yang kondusif (tertib, lancar, 

berdisiplin, dan bergairah) 

                                                             
6 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Ade Rukmana dan 

Asef Suryana, Op.cit., h. 107 



 
 

2. Terjadinya hubungan interpersonal yang baik antara guru dan dengan 

peserta didik dan peserta didik dengan peserta didik.7 

Sesuai indikator di atas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Menyebutkan bahwa pembelajaran 

adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar.8 

Denagan demikian Guru merupakan faktor penentu dalam proses 

pembelajaran. Berhasilnya manajemen kelas dalam memberikan dukungan 

terhadap pencapaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, faktor tersebut 

dipengaruhi oleh kemampuan serta pengetahuan guru dalam mengelola kelas agar 

tercipta suasana belajar mengajar yang menyenangkan. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 BAB XI Pasal 39 

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu “Pendidik merupakan tenaga 

professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.9 

                                                             
7 Ibid., h. 111 
8 Haryanto Al-Fandi, Desain Pembelajaran Yang Demokratis & Humanis, (Yogyakarta : 

Aruzz Media, 2011), h. 242 
9 Undang-undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendiidkan Nasional, Pasal 39 Ayat (2) 



 
 

Menyikapi hal tersebut, guru mengupayakan agar dapat memiliki 

kecakapan dalam melaksanakan profesinya, khususnya yang terkait dengan sistem 

manajemen kelas. Dalam pelaksanaan manajemen kelas guru juga perlu 

memposisikan diri sebagai sumber belajar bagi peserta didik yang dapat dijadikan 

teladan bagi mereka dalam proses pencapaian tujuan pendidikan secara optimal. 

Sebagai manajer, guru hendaknya mampu memimpin kegiatan belajar 

yang efektif dan efesien dengan hasil yang optimal, sebagai manajer lingkungan 

belajar, guru hendaknya mampu mempergunakan pengetahuan teori belajar-

mengajar dan teori perkembangan sehingga kemungkinan menciptakan suasana 

belajar-mengajar yang menimbulkan kegiatan belajar bagi siswa akan mudah 

dilaksanakan dan sekaligus memudahkan pencapaian tujuan pengajaran. 

Dalam pandangan ajaran islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, 

benar, tertib, dan teratur, prosesnya harus diikuti dengan rapi. Arah pekerjaan 

yang jelas, landasan yang mantap dan cara-cara mendapatkannya yang transparan 

merupakan amal yang dicintai oleh Allah SWT. 

Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu yang agar dilakukan 

dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran 

Islam, Allah Swt sangat mencintai perbuatan yang dikelola dengan baik karena 

manajemen yang baik akan menghasilkan sesuatu yang maksimal. Sebagaimana 

firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah : 



 
 

                               

           

Terjemahnya: “Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya 

serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, 

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.10 

Dari ayat diatas, maka dikaitkan dengan sistem manajemen kelas 

khususnya pendidik dalam proses belajar-mengajar maka dapat dipahami, bahwa 

guru sebagai edukator akan mengarahkan peserta didiknya dalam memahami 

sesuatu yang diajarkan membutuhkan tekhnik yang koherensif dalam menyusun 

strategi mengajar, khususnya strategi dalam pengelolaan kelas yang memiliki 

pengaruh besar terhadap kesuksesan dalam proses pengajaran yang mengarah 

kepada aspek kognitif, afektif, serta psikomotorik siswa, sehingga dengan 

demikian siswa dapat mengetahui, memahami serta melaksanakan tujuan khusus 

setiap mata pelajaran yang dipelajari. Sejalan dengan pendapat Wottuba and 

Wright mengatakan “Pembelajaran yang efektif, meliputi pengorganisasian materi 

pembelajaran dengan baik, komunikasi secara efektif, penguasaan dan antusiesme 

                                                             
10 Al-Aliyy, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : Diponegoro, 2014), h. 203  



 
 

terhadap materi pelajaran, sikap positif terhadap siswa, adil dalam pemberian nilai 

dan keluwesan dalam pendekatan pembelajara”.11 

Adapun kegiatan manajemen kelas dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu Pertama; yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat fisik, dan Kedua; 

yang memfokuskan pada hal-hal yang bersifat non-fisik. Kedua hal tersebut perlu 

dikelola secara baik dalam rangka menghasilkan suasana yang kondusif bagi 

terciptanya pembelajaran yang baik pula. 

Hal-hal fisik yang perlu diperhatikan dalam Manajemen Kelas mencakup ; 

pengaturan ruang belajar dan perabot kelas, serta pengaturan peserta didik dalam 

belajar. Sedangkan hal-hal yang bersifat non-fisik lebih memfokuskan pada aspek 

interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, peserta didik dengan guru 

dan lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang, selama, dan akhir 

pembelajaran. Atas dasar inilah, maka hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

Manajemen Kelas adalah aspek psikologis, sosial dan hubungan interpersonal 

menjadi sangat dominan.12 

Usaha guru dalam menciptakan kondisi yang diharapkan akan efektif, 

apabila Pertama; diketahui secara tepat faktor-faktor mana sajakah yang dapat 

menunjang terciptanya kondisi yang menguntungkan dalam Proses Belajar 

Mengajar. Kedua; diketahui masalah apa sajakah yang biasa timbul dan dapat 

                                                             
11 Bambang Warsito, Teknologi Pembelajaran, (Bandung : Rineka Cipta, 2008), h. 265 
12 Ali Imron dkk., Manajemen Pendidikan, (Malang : Universitas Negeri Malang, 2003), h.45. 



 
 

merusak suasana belajar-mengajar. Ketiga; dikuasainya berbagai pendekatan 

dalam Manajemen Kelas dan diketahui pula kapan dan untuk masalah mana suatu 

pendekatan tersebut digunakan.13 

Oleh karena itu, pengelola sekolah perlu menciptakan suasana gembira 

atau menyenangkan di lingkungan sekolah melalui Manajemen Kelas. Karena, 

dengan menjalin keakraban antara guru-siswa, maka guru dapat mengarahkan 

siswa dengan lebih mudah untuk mendorong dan memotivasi semangat belajar 

siswa. Disamping itu, juga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif bagi peserta didik, sehingga tercapai tujuan pengajaran secara 

efektif dan efisien.14 Proses pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang 

dilaksanakan oleh guru dan siswa dengan memanfaatkan sarana yang tersedia 

untuk memperoleh hasil belajar secara optimal. 

Untuk mewujudkan manajemen kelas yang baik, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhinya anatar lain :15 

1. Tujuan Pengajaran 
Tujuan pengajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu 
harus dirumuskan guru dalam proses belajar mengajar. Peranan tujuan 
ini sangat penting, karena merupakan sasaran dari proses belajar 
mengajar. Karena itu tujuan pengajaran atau tujuan intruksional sering 
dinamakan juga sasaran belajar. 

2. Pengaturan Waktu 

                                                             
13 Ahmad Rohani dan Abu Ahmadi, Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan 

Sekolah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1991), h. 116-117 
14 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 

1996), h. 195-196 
15 Ade Rukmana dan Asef Suryana, Op Cit., h.107  



 
 

Berkenaan dengan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran per catur 
wulan, pertahun, sangat terbatas. Karena itu diperlukan pengaturan 
waktu, diharapkan siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar 
untuk mencapai tujuan pengajaran. Waktu yang tersedia hendaknya 
diisi dengan aktivitas bermakna dan dapat memberikan hasil belajar 
produktif selain menggairahkan. Karena tugas seorang guru adalah 
mengajar maka pembagian sesi pembelajaran harus sesuai dengan 
RPP. 

3. Pengaturan Ruangan (Fasilitas) 
a. Ruangan Tempat Berlangsungnya Proses Belajar Mengajar 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan peserta didik 
bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling tidak 
mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Jika 
ruangan tersebut mempergunakan hiasan, maka pakailah hiasan-
hiasan yang mempunyai nilai pendidikan. 

b. Pengaturan Tempat Duduk 
Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah 
memungkinkan terjandinya tatap muka, dengan demikian guru 
dapat mengontrol tingakah laku peserta didik. 
 

c. Ventilasi dan Pengaturan Cahaya 
Suhu, ventilasi dan penerangan (kendatipun guru sulit mengatur 
karena sudah ada) adalah aset penting untuk terciptanya suasana 
belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup 
menjamin kesehatan peserta didik. 

d. Pengaturan dan Penyimpanan Barang-Barang 
Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat yang khusus yang 
dapat dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan pada 
kepentingan belajar. Karena nilai praktisnya tinggi dan dapat 
disimpan di ruang kelas seperti buku pelajaran, pedoman 
kurikulum, kartu pribadi dan sebagainya. 

4. Pengelompokan Peserta Didik Dalam Belajar 

Berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian peserta didik, berguna 
dalam membantu usaha pengaturan siswa dikelas. Terutama berhubungan 
dengan masalah bagaimana pola pengelompokan siswa guna menciptakan 
lingkunagan belajar yang aktif dan kreatif, sehingga kegiatan belajar yang 
penuh kesenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu yang 
relative lama. Pengelompokan siswa dapat pula dilakukan dengan cara 
pembentukan kelompok diserahkan kepada siswa, pembentukan kelompok 
diatur oleh guru sendiri, atau diatur oleh guru atas usul anak siswa. Yang 
perlu diperhatikan guru dalam diskusi kelompok kecil agar dapat efektif 



 
 

dan efisien adalah harus sering menjalankan fungsinya sebagai 
pembimbing.  

 

Berdasarkan hasil wawancara pada saat Pra Survey dengan salah satu  

Guru di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung yaitu Ibu Farah telah berupaya secara 

maksimal dalam meningkatkan efektifitas terhadap pembelajaran, hal ini terlihat 

pada wawancara bahwa : 

“Guru sudah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan 

efektifitas pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Usaha yang 

dilakukan dalam manajemen kelas ialah melalui tujuan pengajaran, pengaturan 

waktu, pengaturan ruangan, dan pengelompokkan peserta didik dalam belajar”. 

Jadi, Proses Belajar Mengajar dapat terwujud dengan baik apabila ada 

interaksi antara guru dan siswa, sesama siswa atau dengan sumber belajar lainnya. 

Dengan kata lain belajar dikatakan efektif apabila terjadi interaksi yang cukup 

maksimal. Namun, adapula kendala atau kesulitan yang dialami guru dalam 

melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar, misalnya keadaan siswa, jumlah siswa, 

fasilitas yang kurang memadai, letak sekolah, dan sebagainya. Sehingga, seorang 

guru dituntut mempunyai kemampuan atau keahlian tertentu untuk dapat 

menciptakan suasana kelas yang mendukung efektivitas belajar-mengajar, agar 

tercipta suasana atau iklim belajar yang nyaman, kondusif, komunikatif, serta 

dinamis yang diharapkan akan menghasilkan hasil belajar yang optimal dan 

semaksimal mungkin sesuai dengan tujuan dari pada pendidikan itu sendiri. 



 
 

Adapun Pra Survey dilapangan yang dengan cara observasi langsung 

terhadap pelaksanaan pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar 

Lampung dalam tabel berikut ini : 

  Tabel 1 

Pelaksanaan Pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung 
Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No 

 

Pelaksanaan Pembelajaran  

Hasil Observasi 

Sangat Baik Baik Kurang 

1 Pengorganisasian pembelajaran     

2 Komunikasi secara efektif     

3 Penguasaan dan antusiasme 
terhadap mata pelajaran 

    

4 Sikap positif terhadap peserta 
didik 

    

5 Pemberian nilai yang adil     

6 Keluwesan dalam pendekatan 
pembelajaran 

    

Sumber : Observasi Dengan Guru Al-Azhar 3 Al-Azhar 3 Way Halim Bandar 
Lampung, tanggal 6 februari 2017. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru terkait manajemen kelas di 

SMP  Al-Azhar 3 Bandar Lampung sudah baik, namun belum efektif. Hal ini 

disimpulkan berdasarkan observasi sementara yang peneliti lakukan, 



 
 

menunjukkan bahawa dalam pengorganisasian pembelajaran, komunikasi secara 

efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap mata pelajaran, sikap positif 

terhadap peserta didik, pemberian nilai yang adil, keluwesan dalam pendekatan 

pembelajaran masih belum memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. 

Melihat kondisi inilah yang memotivasi penulis untuk meneliti tentang  

Implementasi Manajemen Kelas Dalam Proses Pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 

Way Halim Bandar Lampung. 

D. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan 

memfokuskan penelitian pada Implementasi Manajemen Kelas di SMP Al-Azhar 

3 Way Halim Bandar Lampung dan Proses Pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 

Way Halim Bandar Lampung. 

E. Rumusan Masalah 

  Rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicarikan 

jawabannya melalui pengumpulan data.16 Berdasarkan latar belakang 

permasalahan diatas maka yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini 

adalah “Bagaimanakah Implementasi Manajemen Kelas Dalam Proses 

Pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung? 

 

                                                             
16 Sugiyono, Motede Peneliata Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2008), h. 55 



 
 

 

F. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang dicapai penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui Implementasi Manajemen Kelas di SMP Al-Azhar 

3 Way Halim Bandar Lampung 

b. Untuk mengetahui Proses Pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way 

Halim Bandar Lampung 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

positif terhadap Guru tentang pentingnya implementasi manajemen 

kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way Halim 

Bandar Lampung. 

b. Bagi Lembaga atau Sekolah 

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

lembaga atau sekolah terkait mengenai pentingnya manajemen kelas 

sehingga mempermudah pendidik dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan 

memperkaya hasil penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan 



 
 

sebagai masukan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian serupa 

di waktu yang akan datang. 

 

 

 

 
 

 

  



 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Kelas 

1. Pengertian Manajemen Kelas 

Banyak ahli yang telah mengupas makna dari istilah manajemen. Menurut 

Samsudin, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, management, yang 

dikembangkan dari kata “to manage”, yang berarti mengatur atau mengelola. 

Kata “manage” berasal dari bahasa Italia, “maneggio”, yang diadopsi dari bahasa 

Latin, “managiare”. Sedangkan, kata managiare berasal dari kata “manus”, yang 

artinya tangan.17 Akhirnya management diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia 

menjadi manajeman atau pengelola.18 

Ramayulis mengatakan bahwa hakikat manajemen adalah al-tadbir 

(mengatur). Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang 

banyak terdapat dalam Al-Qur’an seperti firman Allah SWT surat AS-Sajadah 5 : 

                                                             
17 Sadili Samsudin, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 

h.15 
18 Andi Prastowo, Manajemen Perpustakaan Sekolah Professional, (Jogjakarta : Diva Press, 

2013), h. 19-20 



 
 

                                

         

Artinya : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu 

naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut 

perhitunganmu.19 

Selanjutnya dalam firman allah SWT dalam surah Ash-Shaff 4 : 

                            

Artinya : Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan-

Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang 

tersusun kokoh. 

James F. Stoner, sebagaimana dikutip oleh Handoko, menyebutkan bahwa 

manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaraham, dan 

pengawasan para anggota dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Hampir serupa dengan pendapat tersebut, 

Ensiklopedia Nasional Indonesia Vol. 16, disebutkan bahwa manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan sumber daya manusia 

                                                             
19 Departemen Agama RI, AL-Qur’an dan terjemahannya, (Bandung : Cv. Diponegoro, 2002) 



 
 

dan sumber-sumber lainnya untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran secara 

efektif dan efisien.20 

Dengan demikian manajemen merupakan kemampuan dan keterampilan 

khusus yang dimilik oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan baik secara 

perorangan ataupun bersama orang lain atau melalui orang lain dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

Sementara yang dimaksud kelas adalah suatu kelompok manusia yang 

melakukan belajar bersama dengan mendapat pengajaran dari seorang guru. 

Sebagian pengamat yang lain mengartikan kelas menjadi dua pemaknaan. 

Pertama, kelas dalam arti sempit, yaitu berupa ruangan khusus, tempat sejumlah 

siswa berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Kelas dalam hal ini 

mengandung sifat-sifat statis, karena sekedar menunjuk pada adanya 

pengelompokan siswa berdasarkan batas umur kronologis masing-masing. Kedua, 

kelas dalam arti luas, yaitu suatu masyarakat kecil yang secara dinamis 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara kreatif untuk mencapai 

tujuan21 

Sehubungan dengan manajemen kelas, Barbara L. Wilt dalam Alben 

Ambarita, mendefinisikan manajemen kelas sebagai penggunaan tata-cara, untuk 

memastikan sebuah lingkungan mendukung terlaksananya pembelajaran dengan 
                                                             

20 Husain Usman, Manajemen Teori Praktek Dan Riset Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 
2008), h. 4 

21 Salman Rusydie, Prinsip-Prinsip Manajemen, (Jogjakarta : Diva Pres, 2011) , h. 25 



 
 

sukses. Pengelolaan kelas tidak sekedar bagaimana mengatur ruang kelas dengan 

segala sarana-prasarananya, tetapi juga menyangkut interaksi dari pribadi-pribadi 

yang ada di dalamnya. 

Cooper, J.M., dalam bukunya Classroom teaching Skills (dalam direktorat 

jendral pendidikan tinggi, 1993) mengutip manajemen kelas ialah seperangkat 

kegiatan untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif. 

Dalam kaitan ini tugas guru adalah menciptakan dan memelihara  ketertiban 

suasana kelas.22 

Hadari Nawawi mengatakan bahwa “kegiatan manajemen atau 

pengelolaan kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru atau wali kelas dalam 

mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-

luasnya pada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan 

terarah sehingga waktu dan dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien 

untuk melakukan kegiatan-kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan 

perkembangan murid”.23 

Selanjutnya Made Pidarta mengatakan, pengelolaan kelas adalah proses 

seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. 

                                                             
22 Mulyadi, Classroom Management, (UIN Malang, Aditia Media, 2009), h. 3 
23 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2006), h. 177 



 
 

Sedangkan menurut Sudirman N. pengelolaan kelas merupakan upaya dalam 

mendayagunakan potensi kelas.24 

Jadi Manajemen kelas merupakan usaha yang dilakukan secara sadar 

untuk mengatur agar proses pembelajaran dapat berjalan secara sistematis. Usaha 

sadar itu mengarah pada persiapan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, 

pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi proses pembelajaran, 

dan pengaturan waktu, sehingga proses pembelajaran berjalan dengan baik dan 

tujuan kurikulum dapat tercapai.25 

Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas 

adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan selektif dan 

kreatif.26 

2. Tujuan Manajemen Kelas 

Secara umum, manajemen kelas bertujuan untuk menciptakan suasana 

kelas yang nyaman sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. 

Dengan demikian, kegiatan tersebut akan dapat berjalan efektif dan terarah 

sehingga tujuan belajar yang telah ditetapkan dapat. 

                                                             
24 Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif Suatu Pendekatan 

Teoretis Psikologis, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), h. 172 
25 Salman Rusydie, Op.cit, h. 26 
26 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Ade Rukmana dan 

Asef Suryana, Manajemen Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 107 



 
 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Djain tujuan pengelolaan 

kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa 

dalam lingkungan social dan intelektual di kelas. Sedangkan Suharsimi Arikunto 

mengemukakan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas 

dapat bekerja dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan 

efisien. Menurutnya, sebagai indikator dari sebuah kelas yang tertib adalah 

apabila: 

a. Setiap anak terus bekerja, tidak macet, artinya tidak ada anak yang 
berhenti karena tidak tahu ada tugas yang harus dilakukan atau tidak 
dapat melakukan tugas yang diberikan kepadanya. 

b. Setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu, 
artinya setiap anak akan bekerja secepatnya supaya lekas 
menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.27 

Sedangkan tujuan manajemen kelas menurut Dirjen PUOD dan Dirjen 

Dikdasmen (1996) adalah sebagai berikut: 

a. Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar 
maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik 
untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. 

b. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terjadinya 
interaksi pembelajaran. 

c. Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang 
mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan 
lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. 

d. Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, 
ekonomi, budaya serta sifat-sifat individualnya.28 
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Selanjutnya Ketercapaian tujuan pengelolaan kelas seperti dikemukakan 

oleh A. C. Wragg dapat dideteksi atau dilihat dari: 

a. Anak-anak memberikan respon yang setimpal terhadap perlakuan yang 
sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa atau guru. Artinya, 
bahwa prilaku yang diperhatikan siswa seberapa tinggi, seberapa baik 
dan seberapa besar terhadap pola prilaku yang diperlihatkan guru 
kepadanya di dalam kelas. 

b. Mereka akan bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam 
melakukan tugas-tugasnya yang sesuai dengan kemampuannya. 
Prilaku yang diperlihatkan guru berupa kinerja dan pola prilaku orang 
dewasa dalam nilai dan norma balikannya akan berupa peniruan dan 
percontohan oleh siswa baik atau buruknya amat tergantung kepada 
bagaimana prilaku itu diperankan.29 
 

Apabila tujuan dari manajemen kelas tercapai, maka ada dua 

kemungkinan yang akan dialami oleh siswa sebagai indikator keberhasilan dari 

proses manajemen tersebut. Pertama, sebuah manajemen kelas dapat dikatakan 

berhasil apabila setiap siswa mampu untuk terus belajar dan bekerja, siswa tidak 

mudah menyerah dan fasif manakala mereka merasa tidak tahu atau kurang 

memahami tugas yang dikerjakan. Setidaknya, siswa masih menunjukan 

semangat dan gairahnya untuk terus mencoba dan belajar, meski mereka 

menghadapi hambatan dan problem yang sulit dikerjakan. Kedua, sebuah 

manajmen kelas juga dapat dikatakan berhasil apabila setiap siswa mampu untuk 

terus melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu dengan percuma. 
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Artinya, setiap siswa akan bekerja secepatnya supaya ia segera dapat 

menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.30  

3. Fungsi Manajemen kelas 

Manajemen kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru 

dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis dan kemampuan bertindak menuju 

perbaikan susasana kelas yang dinamis. Aspek yang perlu diperhatikan guru 

dalam manajemen kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi 

kelas, tindakan seleksi dan kreatifitas. Manajemen kelas selain memberi makna 

penting bagi tercipta dan terpeliharanya kondisi kelas yang optimal, manajemen 

kelas berfungsi : 

a. Memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas, 
misalnya; membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu 
pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam menemukan tujuan-
tujuan organisasi, membantu individu agar dapat bekerjasama dengan 
kelompok atau kelas, membantu prosedur kerja dan mengubah kondisi 
kelas 
b. Memelihara agar tugas itu dapat berjalan lancar.31 

 

Fungsi manajemen kelas sebenarnya penerapan fungsi manajeman yang 

diaplikasikan di kelas yang dilakukan oleh guru dalam mendukung tujuan belajar. 

Sesuai dengan fungsi manajeman untuk pengelolaan kelas yang efektif 

disyaratkan adanya kepemimpinan aktif yang mampu menciptakan iklim yang 

memberi atau menekankan adanya harapan untuk keberhasilan dan suasana tertib 

melalui proses perencanaan, pengorganisasian (pengaturan), dan pengawasan 
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yang dilakukan oleh guru, baik individu maupun dengan melalui orang lain untuk 

mencapai pembelajaran dengan cara memanfaatkan segala sumber daya secara 

optimal.32 

Berikut ini adalah fungsi-fungsi manajerial yang dilakukan oleh guru 

adalah sebagai berikut : 

a. Fungsi Perencanaan Kelas 
Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai 

atau diraih dimasa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah suatu 
proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan dan 
tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode atau teknik 
yang cepat. Perencanaan kelas sangat penting bagi guru karena berfungsi 
sebagai : 

1) Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin di capai  
2) Menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat 

tercapai dengan efektif 
3) Memberikan tanggung jawab secara individual kepada peserta 

didik yang ada di kelas  
4) Memperhatikan serta memonitori berbagai aktivitas yang ada 

dikelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 
b. Fungsi Pengorganisasikan Kelas 

Setelah mendapatkan kepastian tentang arah, tujuan, tindakan, sumber 
daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan, lebih 
lanjut lagi guru melakukan upaya pengorganisasian agar rencana 
tersebutapat berlangsung dengan sukses. Dalam kaitannya dengan kelas, 
mengorganisasikan berarti : 

1) Menentukan sumber daya dan keinginan yang dibutuhkan untuk 
mencapai tujuan organisasi 

2) Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi 
orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan 

3) Menugaskan seseorang untuk kelompok orang dalam suatu 
tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu 

4) Mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan 
keleluasaan melaksanakan tugas 

c. Fungsi Kepemimpinan Kelas  
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Kepemimpianan efektif diruang kelas merupakan bagian dari tanggung 
jawab guru di dalam kelas, dalam hal ini guru memimpin, mengarahkan, 
memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat melaksanakan 
proses belajar dan pembelajaran yang efektifsesuai dengan fungsi dan 
tujuan pembelajaran. Selain itu, guru harus mampu memberikan 
keteladanan yang baik bagi peserta didik sehingga peserta didik akan 
mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Dalam kepemimpinan, guru 
perlu menjaga wibawa dan kreasibilitas, dengan tanpa mengabaikan 
kemampuan fleksibilitas dan adatif dengan kebutuhan peserta didik. 
d. Fungsi Pengendalian Kelas 

Mengendalikan kelas bukan merupakan perkara mudah, karena di 
dalam kelas terdapat berbagai macam peserta didik yang memilliki 
karakteristik yang berbeda. Kegiatan di dalam memonitori, dicatat, dan 
kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang serta dapat 
direnungkan kira-kira apa yang kita perbaiki, pengendalian merupakan 
proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuia dengan 
aktivitas yang direncanakan.33  

 
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Kelas 

Dalam buku strategi belajar mengajar, Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan 

Zain menyebutkan dalam rangka memperkecil masalah atau gangguan dalam 

pengelolaan kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat dipergunakan. Prinsip-

prinsio pengelolaan kelas adalah sebagai berikut : 

a. Hangat dan antusias  
Hangat dan antusias guru diperlukan dalam proses belajar mengajar 

siswa. Guru-guru yang hangat dengan anak didik selalu menunjukkan 
antusias pada tugasnya atau pada aktivitasnya akan berhasil dalam 
mengimplementasikan pengelolaan kelas. 
b. Tantangan  

Penggunaan, kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang 
menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar sehingga 
mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. 
Tambah lagi, akan dapat menarik perhatian anak didik dan dapat 
mengendalikan gairah belajar siswa. 
c. Bervariasi 
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Penggunaan alat atau media, atau alat bantu, gaya mengajar guru, pola 
interaksi anatara guru dan siswa akan mengurangi munculnya gangguan, 
meningkatkan perhatian anak didik. Apa lagi bila penggunaannya 
bervariasi sesuai dengan kebutuhan sesaat. Kevariasian dalam penggunaan 
apa yang disebutkan diatas merupakan kunci untuk tercapainya 
pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. 
d. Keluwesan 

Keluwesan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya 
dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta 
menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Keluwesan pengajaran 
dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan anak didik, tidak 
ada perhatian, tidak mengerjakan tugas, dan sebagainya. 
e. Penekanan Pada Hal-Hal Positif 

Pada dasarnya dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan 
pada hal-hal positif dan menghindari pemusatan perhatian siswa pada hal-
hal negative. Penekanan tersebut dapat dilakukan dengan pemberian 
penguatan yang positif, dankesadaran guru untuk menghindari kesalahan 
yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. 
f. Penanaman Disiplin Diri 

Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah siswa dapat 
mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu 
mendorong siswa untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru 
sendiri hendaknya mnejadi teladan mengenai pengendalian diri dan 
pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal 
bila ingin anak didiknya ikut berdisiplin dalam segala hal.34 

 

5. Aspek-aspek Manajemen Kelas 

Manajemen kelas harus dilakukan oleh guru guna memberikan dukungan 

terhadap keberhasilan belajar anak. Keberhasilan dalam pembelajaran akan 

ditentukan oleh seberapa mampu guru dalam memfasilitasi anak dengan kegiatan 

manajerial terhadap kelas, keberhasilan dalam memanage kelas yang dilakukan 

guru harus melihat beberapa aspek dalam kelas. Aspek-aspek yang perlu 
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diperhatikan dalam manajemen kelas yang baik adalah meliputi sifat kelas, 

pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan kreatif. 

Adapun secara lebih terperinci kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan 

guru dalam manajemen kelas sebagai aspek-aspek manajemen kelas yang tertuang 

dalam petunjuk pengelolaan kelas adalah : 

a. Mengecek kehadiran siswa 
Siswa dilihat keberadaannya satu persatu terutama diarahkan untuk 
melihat kesiapannya dalam mengikuti proses belajar mengajar, 
kesiapan secara fisik terutama mental karena dengan perhatian dari 
awal akan memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat 
mengikuti kegiatan dalam kelas dengan baik. 

b. Mengumpulkan hasil pekerjaan siswa 
Memeriksa dan menilai hasil pekerjaan tersebut. Pekerjaan yang sudah 
diberikan hendaknya dengan cepat dikumpulkan dan diberikan 
komentar singkat sehingga rasa penghargaan yang tinggi dapat 
memberikan motivasi atas kerja yang sudah dilakukan. 

c. Pendistribusian bahan dan alat 
Apabila ada alat dan bahan belajar yang harus didistribusikan maka 
secara adil dan proporsional setiap siswa memperoleh kesempatan 
untuk melakukan praktik atau menggunakan alat dan bahan dalam 
proses belajarnya. 

d. Mengumpulkan informasi dari siswa 
Banyak informasi yang berguna bagi guru dan siswa itu sendiri yang 
dapat diperolehdari siswa baik yang berupa informasi tentang pribadi 
siswa maupun kaitannya dengan pekerjaan-pekerjaan siswa yang harus 
dan sudah dikerjakan. 

e. Mencatat data 
Data-data siswa baik secara perorangan maupun kelompok yang 
menyangkut individu maupun pekerjaan sangat penting untuk dicatat 
karena akan mendukung guru dalam memberikan evaluasi akhir 
terhadap pencapaian hasil pekerjaan siswa. 

f. Pemeliharaan arsip 
Arsip-arsip tentang kegiatan dalam kelas disimpan dan ditata dengan 
rapih dan dipelihara sebagai tanggung jawab bersama sehingga dapat 
memberikan informasi baik bagi guru maupun bagi siswa. 

g. Menyampaikan materi pelajaran  



 
 

Tugas utama guru adalah memberikan informasi tentang bahan belajar 
yang harus dilakukan siswa dengan teratur dan dapat menggunakan 
berbagai media dan informasi yang ada dalam kelas. 

h. Memberikan tugas atau PR 
Penugasan adalah proses memberikan tanggung jawab kepada siswa 
untuk melakukan kegiatan secara mandiri dan dapat mengevaluasi 
kemampuan secara mandiri.35 
 

6. Komponen-Komponen Keterampilan Mengelola Kelas 

Kelas dipahami secara sederhana sebagai kelompok orang yang belajar 

bersama, yang mendapatkan pengajaran dari guru, maka di dalamnya terdapat 

orang-orang yang melakukan kegiatan belajar dengan karakteristik yang 

berbeda. Oleh sebab itu guru harus memiliki keterampilan dalam manajemen 

kelas. 

Adapun komponen-komponen keterampilan manajemen kelas dibagi 

menjadi dua bagian yaitu : keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan 

dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif) dan 

keterampilan yang berhubungan dengan pengembangan kondisi belajar yang 

optimal. Masing-masing dijelaskan sebagai berikut : 

a. Menunjukan sikap tanggap 
Guru memperlihatkan sikap positif terhadap setiap prilaku yang 
muncul dari peserta didik dan memberikan berbagai tanggapan secara 
proporsional terhadap prilaku tersebut, dengan maksud tidak 
menyudutkan kondisi peserta didik, perasaan tertekan dan 
memunculkan prilaku susulan yang kurang baik. 

b. Membagi perhatian 
Kelas diisi dengan peserta didik yang bervariasi, akan tetapi sejumlah 
peserta didik memiliki keterbatasan tertentu yang membutuhkan 
perhatian khusus dari guru. Namun, demikian perhatian guru tidak 
hanya berfokus pada satu peserta didik atau satu kelompok tertentu 
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saja yang dapat menimbulkan kecemburuan, perhatian guru harus 
berbagi dengan merata kepada setiap peserta didik yang ada dalam 
kelas. 

c. Memusatkan perhatian kelompok 
Munculnya kelompok informal dikelas, atau mengelompokan siswa 
dalam belajardisengaja oleh guru dalam kepentingan pembelajarannya 
membutuhkan kemampuan untuk mengatur dan mengarahkan 
perilakunya, terutama ketika kelompok perhatiannya harus berpusat 
pada tugas yang harus diselesaikan. Dalam memulai proses belajar 
mengajar guru memusatkan pada perhatian kelompok terhadap suatu 
tugas dengan memberi beberapa tanda, misalnya menciptakan atau 
membuat situasi tenang sebelum memperkenalkan objek, pertanyaan, 
atau topik, dengan memilih anak didik secara random untuk 
meresponnya. Guru meminta pertanggung jawaban anak didik atas 
kegiatan dan keterlibatannya dalam suatu kegiatan. Setiap anak didik 
sebagai anggota kelompok harus bertanggung jawab terhadap kegiatan 
sendiri, maupun kegiatan kelompoknya. Misalnya, dengan meminta 
kepada anak didik untuk memperagakan, melaporkan hasil dan 
memberikan tanggapan. 

d. Memberikan petunjuk dengan jelas 
Untuk mengarahkan kelompok kedalam pusat perhatian seperti yang 
dijelaskan sebelumnya, serta untuk memudahkan peserta didik untuk 
menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, maka tugas guru 
adalah menyampaikan setiap pelaksanaan yang harus dilaksanakan 
peserta didik secara bertahap dan jelas. 
 

e. Menegur 
Permasalahan bisa terjadi dalam hubungan yang terbangun, baik antara 
peserta didik, maupun antara guru dengan peserta didik. 

f.  Memberikan penguatan 
Penguatan merupakan upaya yang diharapkan guru agar prestasi dan 
prilaku yang baik dapat dipertahankan oleh peserta didik atau bahkan 
mungkin ditinggalkan dan dapat ditularkan kepada peserta didik 
lainnya.36 
 

Adapun keterampilan dalam pengembangan kondisi belajar meliputi : 

a. Modifikasi tingkah laku 
Modifikasi tingkah laku adalah menyesuaikan bentuk-bentuk tingkah 
laku kedalam tuntunan kegiatan pembelajaran sehingga tidak muncul 
pada peserta didik tentang peniruan prilaku yang kurang baik. 
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b. Pengelolaan kelompok 
Kelompok belajar dikelas merupakan bagian dari pencapaian tujuan 
pembelajaran dan strategi yang ditepkan oleh guru. 

c. Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan  
      masalah 

Permasalahan memiliki sifat akan selalu ada (perennial) dan 
memberikan efek berkelanjutan (nurturan efek), oleh karena itu, 
permasalahan akan muncul di dalam kelas, yang berkaitan dengan 
interaksi dan akan diikuti oleh dampak pengiring yang besar bila tidak 
diselesaikan secepatnya. Guru harus dapat mendeteksi  permasalahan 
yang muncul serta secepatnya mampu mengambil langkah-langkah 
penyelesaian, sehingga permasalahan tersebut akan akan diatasi.37 

 
B. Proses Pembelajaran 

1. Pengertian Proses Pembelajaran 

  Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan 

latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang 

menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi 

segenap aspek organisme atau pribadi. Kegiatan belajar mengajar seperti 

mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah kegiatan belajar mengajar, 

menilai proses, dan hasil belajar, kesemuanya termasuk dalam cakupan 

tanggung jawab guru.38  

  Belajar mengajar selaku suatu sistem instruksional mengacu kepada 

pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama 

lain untuk mencapai tujuan. Selaku suatu sistem, belajar mengajar meliputi 

suatu komponen, antara lain tujuan, bahan, siswa, guru, metode, situasi, dan 

evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen yang ada harus 
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diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi kerja sama. Karena 

itu, guru tidak boleh hanya memperhatikan komponen-komponen tertentu saja 

misalnya metode, bahan, dan evaluasi saja, tetapi ia harus mempertimbangkan 

komponen secara keseluruhan. 

  Salah satu faktor yang mendukung kondisi belajar di dalam suatu kelas 

adalah job description proses belajar mengajar yang berisi serangkaian 

pengertian peristiwa belajar yang dilakukan oleh kelompok-kelompok siswa. 

Sehubungan dengan hal ini, job description guru dalam implementasi proses 

belajar mengajar  adalah : 

a. Perencanaan instruksional, yaitu alat atau media untuk 
mengarahkan kegiatan-kegiatan organisasi belajar 
b. Organisasi belajar merupakan usaha menciptakan wadah dan 
fasilitas-fasilitas atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan yang 
mengandung kemungkinan terciptanya proses belajar mengajar 
c. Menggerakkan anak didik yang merupakan usaha memancing, 
membangkitkan, dan mengarahkan motivasi belajar siswa. Penggerak 
atau motivasi di sini pada dasarnya mempunyai makna lebih dari 
pemerintah, mengarahkan, mengaktualkan dan memimpin 
d. Supervisi dan pengawasan, yakni usaha mengawasi, menunjang, 
membantu, menugaskan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar 
sesuai dengan perencanaan instruksional yang telah didesain 
sebelumnya 
e. Penelitian yang bersifat penafsiran (assessment) yang mengandung 
pengertian yang lebih luas dibanding dengan pengukuran atau evaluasi 
pendidikan.39 
 

  Ada empat strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal 

berikut: 
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1) Mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi 
perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana 
yang diharapkan 

2) Memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi 
dan pandangan hidup masyarakat 

3) Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar 
mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat 
dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan 
mengajarnya 

4) Menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau 
kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan 
pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan 
belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik 
buat penyempurnaan system instruksional yang bersangkutan 
secara keseluruhan.40 
 

  Menurut Miarso pembelajaran yang efektif adalah belajar yang 

bermanfaat dan bertujuan tinggi peserta didik, melalui pemakaian prosedur 

yang tepat. Pengertian ini mengandung dua indikator, yaitu terjadinya belajar 

pada peserta didik dan apa yang dilakukan guru. Oleh karena itu, prosedur 

pembelajaran yang dipakai oleh guru dan terbukti perseta didik belajar akan 

dijadikan fokus dalam usaha untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.41 

2. Unsur-Unsur Efektifitas Pembelajaran 

Untuk menciptakan suasana yang dapat menumbuhkan gairah belajar, 

meningkatkan prestasi belajar siswa dan lebih memungkinkan guru 

memberikan bimbingan dan bantuan terhadap siswa dalam belajar diperlukan 

pengorganisasian kelas yang memadai. Adapun unsur-unsur efektifitas 

pembelajaran tersebut meliputi : 
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a. Bahan belajar 
Bahan belajar dapat berwujud benda dan isi pendidikan. Isi pendidikan 
tersebut dapat berupa pengetahuan, prilaku, nilai, sikap dan metode 
pemerolehan.  

b. Suasana belajar 
Kondisi gedung sekolah, tata ruang kelas, dan alat-alat belajar sangat 
mempunyai pengaruh pada kegiatan belajar. Disamping kondisi fisik 
tersebut, suasana pergaulan juga sangat berpengaruh pada kegiatan 
belajar. Karna guru memiliki peranan penting dalam menciptakan 
suasana belajar yang menarik bagi siswa. Hal ini berarti suasana 
belajar turut menentukan motivasi, kegiatan, keberhasilan belajar 
siswa.42  

c. Media dan sumber belajar 
Dewasa ini media dalam sumber belajar dapat ditemukan dengan 
mudah. Sawah percobaan, kebun bibit, kebun binatang, tempat wisata, 
museum, perpustakaan umum, surat kabar, majalah, radio, sanggar 
seni, sanggar olah raga, televise dapat ditemukan di dekat sekolah. 
Disamping itu, buku pelajaran, buku bacaan, dan laboraturium sekolah 
juga sudah tersedia semakin baik dan berkembang maju. Media 
sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk 
menyampaikan pesan atau informasi. Secara singkat, dapat 
dikemukakan bahwa guru dapat membuat program pembelajaran 
dengan memanfaatkan media dan sumber belajar di luar sekolah. 
Pemanfaatan tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan 
belajar mengajar, sehingga mutu hasil beljara semakin meningkat. 

d. Guru sebagai subyek pembelajaran 
Guru adalah subyek pembelajar siswa. Sebagai subyek pembelajar, 
guru berhubungan/berinteraksi secara langsung dengan siswa. 
Sebagaimana mestinya setiap individu mempunyai karakteristik, 
motivasi belajar siswa yang berbeda-beda. Atas hal tersebut, maka 
guru dapat menggolongkan motivasi belajar siswa dengan melakukan 
penguatan-penguatan pada motivasi instrumental, motivasi sosial, 
motivasi berprestasi, dan motivasi intrinsik siswa.43 
 

3. Ciri-ciri Pembelajaran yang efektif 

  Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk memiliki tujuan yang 

tepat atau mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga 
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berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang 

diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, serta masalah 

tingkat kepuasan pengguna.44 Ada beberapa cirri pembelajaran yang efektif, 

yaitu : 

a. Peserta didik menjadi pengkaji yang aktif terhadap lingkungannya 
melalui mengobservasi, membandingkan, menemukan kesamaan-
kesamaan dan perbedaan-perbedaan serta membentuk konsep dan 
generalisasi berdasarkan kesamaan-kesamaan yang ditemukan. 

b. Guru menyediakan materi sebagai fokus berfikir dan berinteraksi 
dalam pelajaran. 

c. Aktivitas-aktivitas peserta didik sepenuhnya didasarkan pada 
pengajaran  

d. Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan 
kepada peserta didik dalam menganalisis informasi 

e. Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan 
berfikir, serta guru menggunakan teknik pembelajaran yang berfariasi 
sesuai dengan tujuan dan gaya pembelajaran guru.45 

 
Selanjutnya Wottuba dan Wright menyimpulkan indikator yang 

menunjukan pembelajaran yang efektif, yaitu : 

1) Pengorganisasian materi dengan baik 
2) Komunikasi secara efektif 
3) Penguasaan dan antusiasme terhadap mata pelajaran  
4) Sikap positif terhadap siswa 
5) Adil dalam ujian dan penilaian 
6)  Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran.46 

 
  Keefektifan program pembelajaran ditandai dengan ciri-ciri sebagai 

berikut : 

a. Berhasil mengantarkan siswa mencapai tujuan-tujuan instruksional 
yang telah ditentukan. 
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b. Memberikan layanan pengalaman belajar yang atraktif, melibatkan 
siswa secara aktif sehingga menunjang pencapaian tujuan 
instruksional. 

c. Memiliki sarana-sarana yang menunjang proses belajar mengajar.47 
 

  Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa keefektifan program belajar tidak hanya ditinjau 

dari segi tingkat prestasi belajar siswa, tetapi harus ditinjau dari segi proses 

dan sarana penunjang. 

4. Pelaksanaan  Pembelajaran 

a. Perencanaan  

Perencanaan berasal dari kata dasar rencana yang mempunyai makna 

rancangan. Kata lain yang dekat dengan rencana adalah konsep.48 

Perencanaan dilakukan untuk mendekatkan kegiatan yang dikerjakan agar 

memenuhi tujuan. Melalui perencanaan, apa yang dikerjakan akan diketahui 

arah atau orientasinya. 

Menurut kemendikbud, ada beberapa langkah yang harus dilakukan 

guru dalam mempersiapkan pembelajarannya yaitu : 

1. Merumuskan tujuan pembelajaran. Dilaksanakan, diwujudkan 
dalam bentuk indikator. 

2. Merumuskan alat evaluasi atau asesmen, baik bentuk, cara, waktu, 
dan model evaluasi yang dilakukan. Evaluasi ini baik berupa 
formatif (evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran), maupun 
sumatif (evaluasi untuk melihat hasil belajar). 
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3. Memiliki materi yang esensial untuk dikuasai dan dikembangkan 
dalam strategi pembelajaran. 

4. Berdasarkan karakteristik materi (bahan ajar) maka guru memiliki 
strategi pembelajaran sebagai proses pengalaman belajar siswa. 
Pada tahap ini guru  menentukan metode, pendekatan, model, dan 
media pembelajaran, serta teknik pengelolaan kelas.49 

   

 Tujuan mendasar dari sebuah perencanaan pembelajaran adalah 

sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru, serta mengarahkan dan 

membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan 

fungsi perencanaan adalah mengorganisasikan dan mengakomodasikan 

kebutuhan siswa secara spesifik, membantu guru dalam menetapkan tujuan 

yang hendak dicapai. 

b. Pelaksanaan  

Proses pembelajaran selain diawali perencanaan yang baik, serta 

didukung komunikasi yang baik. Selain itu harus didukung pengembangan 

stategi yang mampu membelajarakan siswa. Pelaksanaan atau pengelolaan 

pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Kedudukan siswa di sini adalah “produsen” artinya siswa sendirilah 

yang mencari tahu pengetahuan yang dicarinya. Siswa dalam suatu kelas 

memiliki kemampuan yang beragam, karenanya guru mengatur kapan siswa 

bekerja perorangan, berpasangan, berkelompok, atau klasikal. Jika 

berkelompok, kapan siswa dikelompokan sesuai dengan kemampuan sehingga 
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ia dapat berkonsentrasi, membantu yang kurang, dan kapan siswa 

dikelompokan secara campuran sebagai kemampuan sehingga menjadi tutor 

sebaya. 

Guru dapat mengatur  dan merekayasa segala sesuatu, dapat mengatur 

siswa berdasarkan situasi yang ada ketika proses belajar mengajar 

berlangsung. Menurut Andree ada beberapa macam pengelompokan siswa 

diantaranya : 

a. Task Planing Group, bentuk pengelompokan berdasarkan rencana 
tugas yang akan diberikan guru. 

b. Teaching Group, kelompok ini biasa digunakan untuk group teaching, 
dimana guru memerintahkan suatu hal, siswa yang ada pada tahap 
yang sama, mengerjakan yang sama pada saat yang sama. 

c. Seating Group, pengelompokan yang bersifat umum, dimana 4-6 siswa 
duduk mengelilingi meja. 

d. Join Learning Group, pengelompokan siswa dimana satu kelompok 
siswa bekerja sama dengan kegiatan yang saling terkait dengan 
kelompok yang lain. 

e. Collaborative Group, kelompok kerja yang menitik beratkan pada 
kerjasama tiap individu dan hasilnya sebagai sesuatu yang 
teraplikasi.50  
 
Dengan mekanisme pelaksanaan pembelajarannya, diharapkan siswa 

tidak hanya fasif menerima pelajaran tersebut, namun siswa juga diharapkan 

mampu aktif dan respect dalam pelajaran. 

c. System evaluasi 

Evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, di mana suatu 

tujuan telah dapat dicapai. Devinisi lain yang berkaitan dengan pengukuran 
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hasil belajar siswa, yaitu Evaluation Is A Process Of Making An Assessment 

Of A Student’s Growth. Evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan 

siswa perlu diukur, baik posisi siswa sebagai individu maupun posisinya di 

dalam kegiatan kelompok. Hal yang demikian perlu disadari oleh seorang 

guru karena pada umumnya siswa masuk kelas dengan kemampuan yang 

bervariasi. Ada siswa yang cepat menangkap materi pelajaran, tetapi ada pula 

yang tergolong lambat. Guru dapat mengevaluasi pertumbuhan kemampuan 

siswa tersebut dengan mengetahui apa yang mereka kerjakan dari awal sampai 

akhir belajar. Pencapaian belajar siswa dapat diukur dengan dua cara; 

pertama, diukur dengan mengetahui tingkat ketercapaian standar yang 

ditentukan, dan kedua melalui tugas-tugas yang dapat diselesaikan siswa 

secara tuntas.51 

Tujuan utama penilaian adalah untuk melihat tingkat keberhasilan, 

efektifitas, dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Selain itu, untuk 

mengetahui kedudukan peserta dalam kelas atau kelompoknya. Dalam 

fungsinya sebagai penilai hasil belajar peserta didik, guru hendaknya secara 

terus-menerus mengikuti hasil belajar yang telah dicapai peserta didik dari 

waktu ke waktu. Informasi yang diperoleh melalui evaluasi ini akan menjadi 

umpan balik terhadap proses pembelajaran. Umpan balik akan dijadikan titik 

tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran selanjutnya. 
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Dengan demikian, proses pembelajaran akan terus menerus ditingkatkan 

untuk memperoleh hasil yang optimal.52 

Adapun karakteristik evaluasi dalam proses belajar mengajar adalah 

sebagai berikut : 

a. Memiliki implikasi tidak langsung terhadap siswa yang dievaluasi  
Hal ini terjadi misalnya seorang guru melakukan penilaian terhadap 

kemampuan yang tidak tampak dari siswa. Apa yang dilakukan adalah ia 
lebih banyak menafsir melalui beberapa aspek penting yang diizinkan 
seperti melalui penampilan, keterampilan, atau reaksi mereka terhadap 
suatu stimulus yang diberikan secara terencana. 
b. Lebih bersifat tidak lengkap 

Dikarenakan evaluasi tidak dilakukan secara kontinu maka hanya 
merupakan sebagian fenomena saja. Atau dengan kata lain, apa yang 
dievaluasi hanya sesuai dengan pertanyaan item yang direncanakan. 
c. Mempunyai sifat kebermaknaan relatif 

Ini berarti, hasil penelitian tergantung pada tolak ukur yang digunakan 
oleh guru. Di samping itu, evaluasi tergantung dengan tingkat ketelitian 
alat ukur yang digunakan.53 
 

Oleh karena itu evaluasi yang bagus dan benar dalam pembelajaran 

adalah evaluasi yang menyeluruh terhadap seluruh proses belajar mengajar 

dari awal pelajaran diberikan, selama pelaksanaan pengajaran (proses), dan 

pada akhir pengajaran yang sudah ditargetkan semula 
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C. Implementasi Manajemen Kelas Dalam Proses Pembelajaran 

Manajemen kelas menurut Rasdi dan Maman adalah mengacu kepada 

penciptaan suasana atau kondisi kelas yang memungkinkan siswa dalam kelas 

tersebut dapat belajar dengan baik, terus-menerus, dan berkelanjutan. 

Sebagai manajer guru bertanggung jawab memelihara lingkungan fisik 

agar senantiasa menyenangkan untuk belajar dan mengarahkan atau 

membimbing proses-proses intelektual dan sosial didalam kelasnya. Dengan 

demikian guru tidak hanaya memungkinkan siswa belajar, tetapi juga 

mengembangkan kebiasaan bekerja dan belajar secara efektif dari kalangan 

siswa.54 

 Dalam perannya sebagai pengelola kelas, guru hendaknya mampu 

mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari 

lingkungan sekolah yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan 

diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan 

pendidikan. Pengawasan terhadap belajar lingkungan itu turut menentukan 

sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. 

Manajemen kelas merupakan salah satu keterampilan yang harus 

dimilki guru dalam memahami, mendiagnosis, memutuskan dan kemampuan 

bertindak menuju perbaikan suasana kelas yang dinamis.55
 Maka dari itu 
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seorang guru memiliki andil yang sangat berperan terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. 

Di dalam kelas guru melaksanakan dua kegiatan pokok yaitu kegiatan 

mengajar dan kegiatan mengelola kelas. Kegiatan mengajar pada hakikatnya 

adalah proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa. 

Sedangkan kegiatan mengelola kelas tidak hanya berupa pengaturan kelas, 

fasilitas fisik dan rutinitas. Kegiatan mengelola kelas dimaksudkan untuk 

menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas. Sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Oleh sebab 

itu Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari bahkan dari waktu ke 

waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Hari ini siswa dapat 

belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. Kemarin terjadi 

persaingan yang sehat dalam kelompok, sebaliknya dimasa mendatang boleh 

jadi persaingan itu kurang sehat. Kelas selalu dinamis dalam bentuk perilaku, 

perbuatan, sikap, mental, dan emosional siswa.56 

Dapat disimpulkan bahwa manajemen kelas adalah segala usaha yang 

diarahkan dalam mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai 

dengan kemampuan. Seperti yang dikemukakan Alam S adalah rentetan 
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kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas 

yang efektif, yaitu :57 

1. Tujuan pengajaran 
Tujuan pegajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu 
harus dirumuskan guru dalam proses belajar mengajar. Peranan tujuan 
sangat penting karena merupakan sasaran dari proses belajar mengajar. 
Karena tujuan pengajaran atau tujuan intruksional sering dinamakan 
juga sasaran belajar. 
Tujuan pengajaran lebih diartikan sebagai prilaku hasil belajar yang 
kita harapkan dimiliki siswa-siswa setelah mereka menempuh proses 
belajar mengajar. Dengan berpusatnya tujuan pengajaran pada siswa, 
keberhasilan proses belajar mengajar lebih banyak dinilai dari 
seberapa jauh perubahan-perubahan prilaku yang diinginkan telah 
terjadi pada siswa. Disamping itu, tujuan pengajaran yang berpusat 
pada siswa dirasakan dapat memberikan petunjuk yang terarah bagi 
perkembangan alat evaluasi, pemilihan materi dan kegiatan belajar 
mengajar, serta penetapan media dan alat pengajaran.58  

2. Pengaturan waktu 
Berkenaan dengan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran per catur 
wulan, pertahun, sangatlah terbatas. Karena itu diperlukan pengaturan, 
diharapkan siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar untuk 
mencapai tujuan pengajaran. Waktu yang tersedia hendaknya diisi 
dengan aktivitas bermakna dan dapat memberikan hasil belajar 
produktif selain menggairahkan. Karena tugas seorang guru adalah 
mengajar maka pembagian sesi pembelajaran sesuai RPP. 

3. Pengaturan ruangan (fasilitas) 
Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting 
terhadap hasil perbuatan belajar. Lingkungan fisik yang 
menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung 
meningkatnya intensitas proses belajar mengajar peserta didik dan 
mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. 
Lingkungan fisik yang dimaksud akan meliputi hal-hal dibawah ini :59 
e. Ruangan Tempat Berlangsungnya Proses Belajar Mengajar 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan peserta didik 
bergerak leluasa, tidak berdesak-desakan dan saling tidak 
mengganggu antara peserta didik yang satu dengan yang lain. Jika 
ruangan tersebut mempergunakan hiasan, maka pakailah hiasan-
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hiasan yang mempunyai nilai pendidikan yang dapat secara tidak 
langsung mempunyai “daya sembuh” bagi pelanggar disiplin. 
Misalnya dengan kata-kata yang baik, anjuran-anjura, gambar 
tokoh sejarah, mading ataupun yang berkaitan dengan 
pembelajaran, peraturan yang berlaku dan lain sebagainya. 

f. Pengaturan Tempat Duduk 
Dalam mengatur tempat duduk yang penting adalah 
memungkinkan terjandinya tatap muka, dengan demikian guru 
dapat mengontrol tingakah laku peserta didik. Pengaturan tempat 
duduk akan mempengaruhi kelancaran pengaturan proses belajar 
mengajar. Beberapa pengaturan tempat duduk diantaranya : 
berbaris berjajar yang terdiri atas 8 sampai 10 orang. Berbentuk 
setengah lingkaran seperti dalam teater dimana disamping guru 
bisa langsung bertatap muka dengan peserta didik juga mudah 
bergerak untuk segera memberi bantuan kepada peserta didik atau 
berbentuk lingkaran.60   

g.  Ventilasi dan Pengaturan Cahaya 
Suhu, ventilasi dan penerangan (kendatipun guru sulit mengatur 
karena sudah ada) adalah aset penting untuk terciptanya suasana 
belajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus cukup 
menjamin kesehatan peserta didik. 

h. Pengaturan dan Penyimpanan Barang-Barang 
Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat yang khusus yang 
dapat dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan pada 
kepentingan belajar. Karena nilai praktisnya tinggi dan dapat 
disimpan di ruang kelas seperti buku pelajaran, pedoman 
kurikulum, kartu pribadi dan sebagainya. Hendaknya ditempatkan 
sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu gerak kegiatan 
peserta didik. 
 

4. Pengelompokan Peserta Didik Dalam Belajar 

Dari apa yang sudah dipaparkan di atas mengenai pengaturan tempat 
duduk siswa dengan format yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan 
dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Masalah pengaturan tempat 
duduk itu sebenarnya akan berhubungan dengan permasalahan siswa 
sebagai individu dengan perbedaan pada aspek biologis, intelektual, dan 
psikologis. Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono melihat siswa sebagai 
individu dengan segala perbuatan dan persamaannya. Persamaan dan 
perbedaan yang dimaksud adalah persamaan kecerdasan, kecakapan, 
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sikap, kebiasaan, kepribadian dan latar belakang lingkungan.61 Berbagai 
kesamaan dan perbedaan siswa di atas, berguna dalam membantu usaha 
pengaturan siswa dikelas. Terutama berhubungan dengan masalah 
bagaimana pola pengelompokan siswa guna menciptakan lingkungan 
belajar yang aktif dan kreatif, sehingga kegiatan belajar yang penuh 
dengan kesenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu yang relatif 
lama. Pengelompokan siswa dapat pula dilakukan dengan cara : 
pembentukan kelompok diserahkan kepada siswa, pembentukan kelompok 
kelompok diatur guru sendiri, atau diatur oleh guru atas usul anak didik. 
Yang perlu diperhatikan guru dalam diskusi kelompok kecil agar dapat 
efektif dan efisien adalah guru harus sering menjalankan fungsinya 
sebagai pembimbing.62 

ERANGKA BERFIKIR 

 

Tabel 2. Kerangka berfikir kegiatan implementasi manajemen kelas 

dalam proses pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. 

No Input Proses (Manajemen Kelas) Output 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 

Kepala sekolah 

 

Guru 

 

Murid 
 
Kurikulum  
 
Sarana dan prasarana  

Pengorganisasian pembelajaran 

 

 

 

 

 

Efektifitas 
Pembelajaran 

 

Komunikasi secara efektif 

 
Penguasaan dan antusiasme 
terhadap mata pelajaran 

 
Sikap positif terhadap peserta 
didik 
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Pemberian nilai yang adil 

 
Keluwesan dalam pendekatan 
pembelajaran 

 
 

  



 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian. 

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan, 

mengembangkan, dan menguji kebenaran pengetahuan.63 Penelitian adalah semua 

kegiatan pencarian penyelidikan, dan percobaan secara alamiyah dalam suatu 

bidang tertentu, untuk mendapatkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip baru yang 

bertujuan untuk mendapatkan pengertian baru dan menaikkan tingkat ilmu secara 

teknologi.64 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrument kunci, teknik yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), 

analisis data berupa induktif kualitatif, hasil kualitatif lebih menekankan makna 

pada generalisasi.65 
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Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian pendekatan 

kualitatif. Menurut patton data kualitatif terdiri dari deskriptif rinci mengenai 

situasi, kejadian-kejadian, orang, interaksi-interaksi, dan prilaku-prilaku terobsesi; 

kutipan-kutipan langsung dari orang mengenai pengalaman mereka, sikap, 

kepercayaan, dan pikiran; kutipan atau keseluruhan bagian dari dokumen-

dokumen, koresponden, rekaman, rekaman dari kasus-kasus sejarah. Deskripsi 

rinci, kutipan-kutipan langsung, dan dokumentasi kasus pengukuran kualitatif 

merupakan data dari pengalaman dunia. Data dikumpulkan sebagai narasi terbuka 

tanpa berupaya untuk menyesuaikan dengan aktivitas program atau pengalaman 

orang disesuaikan dengan kategori-kategori atau standar-standar yang ditentukan 

sebelumnya seperti pilihan-pilihan respondan kuesioner.66 

Alasan mengapa menggunakan penelitian kualitatif adalah penelitian 

kualitatif bukan hanya sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari 

melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi-

informasi yang bermakna. 

 

Dan alasan lainnya mengapa peneliti menggunakan metode ini 

dikarenakan peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang fenomena dan kondisi 

Implementasi Manajemen Kelas di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar 

Lampung dengan mendeskripsikan segala apa yang terjadi tanpa di buat-buat 

                                                             
66Wirawan, EVALUASI Teori, Model,standar, Aplikasi, dan Profesi, (Jakarta: Rajawai pers, 

2012), h. 154 



 
 

dengan secara utuh dan natural (alamiah) sehingga dengan menggunakan metode 

ini mampu memberikan rincian yang komplek tentang fenomena yang sulit di 

ungkap oleh metode kuantitatif. 

B. Sumber Data Penelitian 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini, menurut suharsimi 

arikunto adalah subjek dari mana data diperoleh.67 Adapun sumber data terdiri 

atas 2 (dua) macam yaitu : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang berlangsung 

memberikan data kepada pengumpulan data.68 Dalam penelitian ini, 

sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti adalah : hasil wawancara 

dengan kepala sekolah, guru, dan siswa di SMP Al-Azhar 3 Way Halim  

Bandar Lampung. 

2. Sumber Data Skunder 

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau 

dokumen.69 Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti adalah data 

yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan berupa data-data 
                                                             

67 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cet. Ke-13 (Jakarta: 
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sekolah dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan, seperti 

dokumen-dokumen SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

  Ada dua hal yang utama yang mempengaruhi kualitas data hasil 

penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data, 

dalam penelitian kualitatif instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu 

sendiri.70 Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divaliditas” 

seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun 

ke lapangan. Validitas terhadap penelitian sebagai instrumen meliputi validitas 

terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap 

bidang yang diteliti, kesiapanpenelitian untuk obyek penelitian, baik secara 

akademik maupun logistiknya. 

 Untuk mengumpulkan data valid dan obyektif, dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi (pengamatan) 

interview (wawancara), dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Observasi adalah metode yang digunakan melalui pengamatan yang 

meliputi kegiatan pemusatan terhadap suatu obyek yang menggunakan 
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keseluruhan alat indra.71 Observasi biasanya sering disebut dengan 

pengamatan dan pencatatan sistematik, baik langsung maupun tidak 

langsung terhadap sumber data yang diteliti.Dalam hal ini observasi yang 

dilakukan adalah observasi partisipatif, yakni penelitian ikut aktif dalam 

kegiatan kepala sekolah dalam memperoleh data yang diperlukan. 

Menurut Margono observasi diartikan sebagai pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek 

penelitian.72 Menurut Nasution, dalam Sugiyono menyatakan bahwa, 

observasi adalah dasar ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh 

melalui observasi.73 Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati 

secara langsung keadaan dilapangan agar peneliti memperoleh gambaran 

yang lebih luas tentang permasalahan yang di teliti. 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kuesioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, 
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maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam 

yang lain.74 

Observasi dalam penelitian ini penulis gunakan untuk memperoleh 

informasi mengenai kegiatan Implementasi Manajemen Kelas di SMP Al- 

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. Berdasarkan jenisnya observasi di 

bagi 2 (dua) macam yaitu : 

a. Observasi Partisipan : yaitu peneliti terlibat dalam kegiatan 
sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 
sebagai narasumber data penelitian 

b. Observasi-non partisipan : yaitu peneliti tidak terlibat dan 
hanya sebagai pengamat independen.75 

Sebagaimana pendapat di atas, penulis menggunakan observasi non 

partisipan yaitu proses pengamatan dimana peneliti tidak ambil alih dalam 

bagian dari aktivitas obyek yang diteliti.  

2. Interview (wawancara) 

Menurut S. Nasution, wawancara atau interview adalah suatu bentuk 

komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh 

informasi.76Selanjutnya Imam Suprayoga dan Tobrani mengartikan 
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wawancara ialah percakan langsung dan tatap muka (face to face) dengan 

maksud tertentu.77 

 Dari pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian wawancara 

adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih, dimana ada pencari 

informasi dan pemberi informasi. 

 Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Tersruktur yaitu peneliti sebelumnya membuat daftar pertayaan berupa 

garis–garis besar yang menjadi fokus peneliti terutama ditujukan kepada 

informasi kunci, sedangkan wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, 

susunan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat 

wawancara. Hal ini dilakukan untuk lebih mendalami dan 

mengembangkan dari jawaban informan, sehingga informasi yang 

dikumpulkan lengkap dan mendalam. 

Wawancara dalam bentuk pertanyaan dilakukan untuk mengungkap 

data yang tertuang dalam penelitian tentang Implementasi Manajemen 

Kelas di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variable yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.78 
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Dengan demikian jelas bahwa metode dokumentasi adalah proses 

pengumpulan data-data dalam bentuk tulisan-tulisan atau catatan-catatan 

resmi yang dilakukan untuk menghimpun data tentang sejarah singkat 

berdirinya sekolah, tenaga pengajar dan adminitrasi, keaadan siswa, 

struktur organisasi, sarana dan prasarana dan dokumen-dokumen lainya 

yang berkenaan dengan penelitian untuk melihat bagaimana Implementasi 

Manajemen Kelas di SMP  Al Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. 

4. Uji Keabsahan Data (Triangulasi) 

Triangulasi pada hakikatnya merupakan perbedaan multi metode yang 

di lakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide 

dasarnya adalah bahwa fenomena yang di teliti dapat dipahami dengan 

baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang 

yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang 

handal. Oleh karenanya, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data 

atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandnag yang 

berbeda-beda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang 

terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.  
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Dijelaskan oleh Deni Adriana bahwa peneliti menggunakan triangulasi 

sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam 

pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian.79 Triangulasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran 

data juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Menurut nasution selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi 

bersifat reflektif.80 Denzin dalam Moleong, membedakan empat macam 

triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam 

triangulasi tersebut, peneliti  hanya menggunakan teknik pemeriksaan 

dengan memanfaatkan sumber.  

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif, langkah untuk 

mencapai kepercayaan itu ialah :  
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a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara  

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi  

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu 

d. Membandingkan keadaan dan presfektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandnagan masyarakat dari berbagai kelas. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.81  

 

D. Teknik Analisis Data 

Dalam hal analisis data kualitatif, analisis merupakan proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuan 

dapat di informasikan kepada orang lain analisis data dilakukan dengan 

mengorganisir data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan 

membuat kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang lain.82 

Analis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasukilapangan, selama dilapangan dan setelah dilapangan dan setelah selesai 
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dilapangan. Dalam hal ini Nasution menyuatakan analisis telah dimulai sejak 

merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan 

berlangsung terus sampai penuilisan hasil penelitian.83 

Analisis data merupakan tahapan yang penting dan menentukan dalam 

penelitian. Karena pada tahapan ini data di kerjakan dan di manfaatkan 

sedemikianrupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran yang di inginkan 

dalam penelitian. Sebagaimana dengan jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif, maka peneliti menganalisis data tersebut menggunakan 

analisis data deskriptif kualitatif. Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, 

gambaran dan bahkan angka-angka. Deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik 

yang menggunakan dan mendeskripsikan data-data yang telah terkumpul secara 

menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Miles dan huberman, 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam menganalisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display, dan conclutiondrawing atau vercification.84 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

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

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

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, 
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dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 

dan mencarinya bila diperlukan.85 

 Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan 

maknanya dengan istil;ah pengelolaan data (mulai dari editing, koding, hingga 

tabulasi data) dalam penelitian kualitatif. Berdasarkan pengertian di atas, 

penulis menyimpulkan bahwa mereduksi data yaitu merangkum data-data yang 

terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan 

fokus penelitian. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

 Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Kalau dalam penmelitian kualitatif penyajian data ini dapat di lakukan dalam 

bentuk table, grafik, phie chard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian 

data tersebut, maka data teroranisasikan, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga akan semakin mudah dipahami.86Dalam 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 dengan teks bersifat naratif. 

 Menurut penulis, data display (penyajian data) merupakan langkah kedua 

setelah mereduksi data, yaitu memudahkan peneliti untuk memahami apa-apa 
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yang terjadi sebenarnya di lapangan yang dapat dilakukan dalam bentuk teks 

yang bersifat naratif, bagan, grafik, matrik, dan sejenisnya. 

3. Conclusion drawing atau verifiocation (penarikan kesimpulan dan 

verifikasi) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Penarikan kesimpulan hanya sebagian 

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga 

diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari 

data harus selalu diuji kebenaranya dan kesesuaian sehingga validitasnya 

terjamin.87 Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.88 

Setelah data diolah dengan cara di atas, maka peneliti menganalisa dengan 

cara berfikir induktif. Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, 

konkrit itu ditarik generalisasi yang membuat sifat umum. Dengan menggunakan 

cara ini akan diperoleh kesimpulan yang konkrit yang dapa di pertanggung 

jawabkan. 
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KISI-KISI PENELITIAN 

 

Tabel 3. Kisi-Kisi Penelitian Implementasi Manajemen Kelas Dalam Proses 

Pembelajaran. 

No Topik Penelitian Sub Topik Penelitian Pengumpul 
Data 

Informan 

1 

 

Implementasi 
Manajemen Kelas 
Dalam Proses 
Pembelajaran  

Pengorganisasian 
pembelajaran 

 

Wawancara, 
Observasi 

Kepala 
Sekolah, 
Waka 
Kurikulum, 
Waka Saraa 
dan 
Prasarana, 
Guru, Murid 

Komunikasi secara efektif 

 
Penguasaan dan antusiasme 
terhadap mata pelajaran 

 
Sikap positif terhadap 
peserta didik 

 
Pemberian nilai yang adil 

 
Keluwesan dalam 
pendekatan pembelajaran 

 
 

 

 



 
 

BAB IV 

PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 

 

G. Gambaran Singkat SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan laporan hasil penelitian yang 

berkaitan dengan keadaan dilapangan, lokasi SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar 

Lampung. Dengan uraian ini nantinya diharapkan akan dapat gambaran mengenai 

lokasi penelitian yang jelas serta dapat mengetahui data yang akan diangkat. 

Penulis telah memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian data 

tersebut akan dianalisis guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian itulah maka dapat diperoleh hal-hal 

sebagai berikut. 

1. Profil SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

a. Visi Sekolah 

Menjadi sekolah berkualitas yang bernuansa Islami. 

b. Misi Sekolah 

1) Meningkatkan  profesional guru dan karyawan sesuai dengan bidangnya 

masing-masing 

2) Melengkapi sarana/prasarana yang terkait dengan Pembelajaran & 

Peribadatan 



 
 

3) Meningkatkan prestasi siswa di bidang Akademik dan Non-Akademik 

4) Menciptakan disiplin untuk semua warga sekolah 

5) Meningkatankan kegiatan-kegiatan keagamaan 

6) Meningkatkan pembinaan ekstra kurikuler untuk menunjang kegiatan intra 

kurikuler 

7) Menjalin hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan instansi 

terkait 

8) Menciptakan lingkungan sekolah yang bernuansa Islam 

c. Tujuan Sekolah 

1) Guru dan karyawan memiliki kompetensi yang optimal sesuai dengan 

bidangnya masing-masing 

2) Terlaksananya program pendidikan yang efektif, efisien, dan profesional 

3) Meningkatkan rata-rata hasil ujian akhir (0,2) 

4) Meningkatkan standar ketuntasan belajar minimal 

5) Meningkatkan prestasi siswa dalam pengembangan bakat dan minat 

6) Terjalin kerjasama yang baik antara sekolah dengan instansi terkait 

d. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah   : SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung 

Akte Yayasan Nomor   : No. 26 Tanggal 7 Juli 2005 

 No. 12 Tanggal 13 September 2005 



 
 

Status Gedung Milik Sendiri : Milik Sendiri 

Status Sekolah   : Swasta 

Tipe Sekolah   : A 

Akreditasi Sekolah  : Terakreditasi “A” 

NSD    : 1.04.08.015 

NSS    : 202 126 001 085 

NIS    : 200 850 

Waktu Belajar   :  Pagi Hari 

Provinsi   : Lampung 

Kabupaten/Kota  : Bandar Lampung 

Kecamatan   : Kedaton 

Kepala Sekolah  : Muhdini, S.Pd 

Alamat Sekolah : Jl. Sultan Agung, gg. Mawar merah, kedaton,      

Bandar Lampung 

 

 



 
 

2. Keadaan Ruang dan Gedung / Fasilitas 

No Uraian Jumblah Keterangan 

1. Ruang kepala sekolah 1 Baik 

2. Ruang wakil kepala Sekolah 1 Baik 

3. Ruang Guru 1 Baik 

4. Ruang Tata Usaha 1 Baik 

5. Ruang Laboratorium 1 Baik 

6. Ruang Perpustakaan 1 Baik 

7. Ruang BK 1 Baik 

8. Ruang Komputer 1 Baik 

9. Ruang Lab Bahasa 1 Baik 

10. Ruang Aula 1 Baik 

11. Ruang UKS 1 Baik 

12. Ruang Belajar / Kelas 20 Baik 

13. Ruang Tamu 1 Baik 

14. WC Siswa 9 Baik 

15. Ruang MGMP sekolah 1 Baik 

16. 
Ruang penyimpanan alat 

belajar 
1 Baik 

17. Ruang Koperasi 1 Baik 



 
 

18. Ruang Kantin 2 Baik 

19. WC Guru 1 Baik 

20. WC TU 1 Baik 

21. WC Ruang Kepala sekolah 1 Baik 

22. Ruang Satpam 1 Baik 

 

3. Sarana Non Fisik / Sarana  Lainnya 

No Uraian Jumlah Keterangan 

1.  Meja siswa 771 buah  

2.  Kursi siswa 771 buah  

3.  Meja ruang guru 43 buah  

4.  Kursi guru 43 buah  

5.  Kursi tamu 2 set  

6.  Kursi besi 20 set  

7.  Lemari 33 buah  

8.  Papan tulis 20 buah  



 
 

9.  Peta 1 buah  

10.  Pendingin ruangan 77 buah  

11.  Globe 1 buah  

12.  LCD Proyektor 20 buah  

13.  Air 3 buah sumur bor  

14.  Listrik 105,000 daya  

4. Personil Sekolah 

No Nama Guru 
Mata 

pelajaran 
Status 

Tugas 

Tambahan 

Keterangan 

1. Muhdini, S. Pd Seni Budaya Guru 
Kepala 

Sekolah 

2. Sri Wardani, S. Pd Seni Budaya Guru 
Waka 

Kurikulum 

3. Lela Utama, S. Pd, MM B. Inggris Guru Waka Humas 

4. Septyana Fori, S.P IPA Guru Waka Sarpars 

5. Yusuf Effendi, S.Pd BK Guru 
Waka 

Kesiswaan 

6. Rusli, S. Ag Agama Islam Guru  



 
 

7. Habera Helda BK Guru BP/BK  

8. Fentri Romalfi, SE TIK Guru  

9. Tri Astuti, S. Pd IPS Guru  

10. Yuniar, S. Pd, MM PKn Guru  

11.
Lilik Isminingsih, S. Pd, 

MM 
B. Indonesia Guru  

12. Wagino, S. Ag Agama Islam Guru  

13. Aprilia Sari, S. Pd B. Inggris Guru  

14. Darmin, S.Pd Matematika Guru  

15. Sari Budi Utami, S. Pd Matematika Guru  

16. Aprizal, S. Pd IPS Guru  

17. Achmad Rifki, S. Ag Agama Islam Guru  

18. Desi Oktaviana, S. Pd B. Inggris Guru  

19. Sarah Fonda, S.Pd. 
Lab. Bahasa 

Inggris 
Guru  

20. Ruwi Merliana, S.Pd 
Lab. Bahasa 

Inggris 
Guru  

21. Pipit Safittri, S.Kom Lab. Komputer Guru  

22. Sutrisno, S. Pd IPA Guru  

23. Ganda Irawan, SE IPS Guru  



 
 

24. Setia Agustini, S.Pd Seni Budaya Guru  

25. Nia Apriani,S.Pd Matematika Guru  

26. Asri Trisnawati,S.Pd 
Bahasa 

Indonesia 
Guru  

27. Risdawati Z, S.Pd BK Guru  

28. M. Nurul Huda, S.Pd. I Bahasa Arab Guru  

29. Mela Harista, S.Pd 
Bahasa 

Indonesia 
Guru  

30. Puspita Sari, S.Pd PKn Guru  

31. Andra Wijaya, S.Pd 
Bahasa 

Lampung 
Guru  

32. Tri Suci Asih, S.Pd BK Guru  

33. Tri esti rianti,S.Pd B. Indonesia Guru  

34. Hermia Kurnia Putri, S.Pd IPS Guru  

35. Fara Dibah, S.Pd Matematika Guru  

36. Andery Hasan, S.Pd IPA Guru  

37. Perzan Syurahman, S.Pd B. Inggris Guru  

38. Ririn Era Listya, S.Pd.I Bahasa Arab Guru  

39. Ridho Pradana Putra Penjaskes Guru  

40. Donny Setiawan, S.Pd Penjaskes Guru  



 
 

41. Dewi Anita Sari, S.Pd Penjaskes Guru  

42. Wulan Aida Permata, S.Pd Lab. Sain Guru  

43.
Emily Prihatina Yama, 

S.Pd 
Guru IPA Guru  

44. Agus Pornomo, S.Si Guru IPA Guru  

45. Melisa Azhar, S.Pd 
Guru B. 

Lampung 
Guru  

46. Zulaida Ka. TU Ka. TU  

47. Satrianah, A.Md Staff TU TU  

48. Sevtiana, A.Md Staff TU TU  

49. Dian Novitasari, S.Pd Staff TU TU  

50. Tri Yatno Staff TU TU  

51. Titin Kristiana Staff TU TU  

52. Henny Mardiyah, A.Md Staf Koprasi Koprasi  

53. Anisa Febriyanti, S.Sos 
Staff 

Perpustakaan 
Perpustakaan  

54. Allisa, S.ST Staff UKS UKS  

55. Amin Nurrohim, S.Pd.I 
Staff 

Keagamaan 

Staff 

Keagamaan 
 

56. Waluyo Arifiyanto Security Security  

57. Randis Julianto Security Security  



 
 

58. Riki Rikardo Security Security  

59. Supendi Staff IT IT  

Jumblah guru 45 , guru tetap yayasan 19, jumlah PNS/DPK 3, jumblah 

GTTY 23, jumblah karyawan 14, TUTY 6, Scurity 3 Perpus 2, Staf IT 1. 

5. Keadaan Peserta Didik SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung Tahun Ajaran 

2016/2017 

 

No 

 

Kelas 

 

Jumlah 

Total 

Laki-laki Perempuan  

1.  VII 146 117 263 

2.  VIII 127 106 233 

3.  IX 151 130 281 

Total keseluruhan  777 

6. Output  

Jumlah lulusan SMP Al-Azhar 3 Bandar Lampung periode 2014 sampai 

dengan 2016 

No Tahun Jumlah 
Total 

1 
2013/2014 280 

280 



 
 

2 
2014/2015 282 

282 

3 
2015/2016 277 

277 

 

H. Deskripsi Data Pelaksanaan Manajemen Kelas Dalam Proses Pembelajaran 

di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung 

Pengelolaan kelas adalah usaha guru untuk menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Syaiful Djamarah dan Aswan Zaini 

”Pengelolaan kelas adalah salah satu tugas guru yang tidak boleh ditinggalkan. 

Guru selalu mengelola kelas ketika dia melaksanakan tugasnya. Pengelolaan kelas 

dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi anak 

didik sehingga tercapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Ketika kelas 

terganggu, guru berusaha mengembalikannya agar tidak menjadi penghalang bagi 

proses belajar mengajar”.89 

Pengelolaan merupakan sebuah kegiatan dan pelaksanaannya disebut 

mengelola. Orang yang melaksanakannya adalah pengelola, yaitu individu yang 

menangani tugas-tugas yang bersifat manajerial, mengkoordinasikan kegiatan 

yang dilakukan dan memanfaatkan usaha-usaha kelompok secara efektif. 

                                                             
89 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 

2010), h. 174 



 
 

Guru dalam pelaksanaan tugas secra profesional adalah seorang pengelola, 

dalam hal ini pengelola kelas. Tugas ini berhubungan dengan kegiatan guru dalam 

menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas. Guru menghadapi sejumlah 

siswa yang berasal dari lingkungan sosial dan emosi yang berbeda, karena itu 

guru diharapkan bisa mengelola kelas dengan baik dan efektif. 

Dalam proses belajar mengajar di kelas, hal yang sangat penting untuk 

dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan atau menciptakan kondisi 

belajar mengajar yang baik. Kelas sebagai komunitas sekolah terkecil dapat 

mempengaruhi interaksi siswa dan kegiatan pembelajaran yang pada gilirannya 

dapat berpengaruh terhadap suasana kelas dan prestasi belajar siswa. Suasana 

kelas yang kondusif akan mampu mengantarkan pada prestasi akademik dan non-

akademik siswa, maupun kelasnya secara keseluruhan. 

Setiap proses belajar mengajar kondisi ini harus direncanakan dan 

diusahakan oleh guru secara sengaja agar dapat dihindarkan kondisi yang 

dirugikan, dan mengembangkan kepada kondisi yang kondusif. 

Pelaksanaan manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung yang dilakukan oleh guru di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung bukanlah hal yang baru. Terkait dengan 

usaha yang dilakukan dalam pelaksanaan manajemen kelas di SMP Al-Azhar 3 

Way Halim Bandar Lampung mendapat dukungan dari Kepala Sekolah yang 

“senantiasa mengimbau para guru untuk meningkatkan ketertiban dan kondisi 

belajar yang kondusif dalam meningkatkan kualitas peserta didiknya. Dalam 



 
 

kesempatan rapat mengenani pembelajaran ataupun upacara beliau tidak bosan 

dalam mengingatkan kepada para guru untuk menciptakan pembelajaran sebaik 

mungkin”.90 

Dari keterangan diatas menunjukan bahwa dukungan pelaksanaan 

manajemen kelas sangat besar dari Kepala Sekolah, dan hal ini ditunjukan kepada 

semua guru yang ada di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. 

Disini penulis mengumpulkan data dengan cara interviw, observasi, dan 

dokumentasi. Berikut adalah manajemen kelas dalam proses pembelajaran : 

1. Tujuan pengajaran 

Tujuan pengajaran merupakan komponen utama yang terlebih dahulu 

harus dirumuskan guru dalam proses belajar mengajar. Peranan tujuan ini 

sangat penting, karena merupakan sasaran dari proses belajar mengajar. 

Karena itu tujuan pengajaran atau tujuan intruksional sering dinamakan 

juga sasaran belajar.91 Tujuan pengajaran diartikan sebagai prilaku hasil 

belajar yang kita harapkan dimiliki peserta didik setelah mereka 

menempuh proses belajar mengajar. Dengan berpusatnya tujuan 

pengajaran pada peserta didik maka proses belajar mengajar lebih dinilai 

dari seberapa jauh perubahan-perubahan prilaku yang diinginkan telah 

terjadi pada diri peserta didik. 

                                                             
 90  Muhdini, Kepala Sekolah, Wawancara, Tanggal 24 April, 2017 
 91 Ibrahim & Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta : Rineka Cipta), h.69 



 
 

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa para guru di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung berdasarkan berbagai kemampuannya 

dalam proses belajar mengajar seperti : 

a) Kemampuan penguasaan bahan pengajaran 

Berdasarkan hasil observasi, guru mata pelajaran Bahasa Arab kelas 

VIII menguasai berbagai materi pelajaran yang sedang diajarkan 

kepada peserta didik, hal ini terlihat ketika guru menyampaikan materi 

pelajaran kepada peserta didik menunjukan kemampuan dalam 

menguasai bahan pelajaran 

b) Kemampuan penggunaan media dan sumber belajar 

Berdasarkan hasil observasi, guru IPA kelas VIII menggunakan 

berbagai media pada saat memberikan materi pelajaran. Hal ini 

dimaksudkan agar peserta didik tidak merasa bosan. 

c) Kemampuan penggunaan metode belajar yang tepat 

Berdasarkan hasil observasi, guru IPA kelas VIII menggunakan 

metode mengajar yang bervariasi yang disesuaikan dengan materi 

yang sedang diajarkan. 

d) Kemampuan pengelolaan proses belajar mengajar 

Berdasarkan hasil observasi, guru Bahasa Arab kelas VIII dapat 

menguasai suasana kelas, hal ini dapat dilihat pada saat menerangkan 

materi pelajaran suasana kelas dalam keadaan tenang dan tidak gaduh 

e) Kemampuan memberikan evaluasi belajar 



 
 

Berdasarkan hasil observasi, guru IPS kelas VIII memberikan evaluasi 

belajar kepada peserta didik. Hal yang dilakukan terlihat pada saat 

guru selesai memberikan materi pelajaran, guru mengevaluasi 

terhadap materi yang diajarkan. Hal ini dapat terlihat dalam tabel 

dibawah ini : 

Tabel 9 

Hasil tes kemampuan peserta didik dalam pembelajaran di SMP 

Al- Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung April 2017. 

 
No Uraian Lancar Tidak 

Lancar 
Tidak 
Bisa  

Jumlah 

1. Mampu 
menjelaskan 
kembali apa yang 
diterangkan dalam 
pembelajaran 

50 50 20 120 

2. Mampu 
mengerjakan soal 
yang diberikan 

60 45 15 120 

3. Mampu 
menganalogikan 
pembelajaran 
dengan kejadian di 
sekitar 

55 45 20 120 

4. Sikap atau prilaku 
dalam proses 
pembelajaran 

60 40 20 120 

Sumber: Hasil Tes di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung April 
2017. 



 
 

Berdasarkan tabel di atas jelas bahwa secara umum dalam proses 

pembelajaran di kelas VIII masih kurang baik.92 

2. Pengaturan waktu 

Berkenaan dengan waktu yang tersedia untuk setiap pelajaran catur wulan, 

pertahun, sangatlah terbatas. Karena itu diperlukan pengaturan waktu, 

diharapkan siswa dapat melakukan berbagai kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan pengajaran. Waktu yang tersedia bisa dirasakan lama 

ataupun singkat apabila diisi dengan kegiatan-kegiatan yang 

menggairahkan siswa dalam belajar dan bermakna sehingga dapat 

memberikan hasil belajar yang efektif dan efisien serta produktif. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru IPS kelas VIII di SMP Al-Azhar 

3 Way Halim Bandar Lampung, beliau mengatakan sudah memanfaatkan 

waktu yang tersedia dengan baik. Karena sebelum memulai pelajaran 

terlebih dahulu membuat RPP yang terdapat didalamnya tahapan-tahapan 

penggunaan waktu, agar pembelajaran terarah. Didalam proses 

pembelajaran saya mengadakan prits 15 menit, mengulas pelajaran 

minggu lalu 10 menit, inti materi 20/15 menit, dan diakhiri dengan postes 

kemudian penutup.93 

Hal ini dikuatkan dengan penjelasan Waka Kurikulum Sri Wardani, S. Pd 

dalam melaksanakan pembelajaran kita semua harus memakai RPP, 

                                                             
 92 Observasi, Tanggal 25 April 2017 
 93 Tri Astuti, Wawancara, 26 April, 2017 



 
 

suapaya pembelajaran efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas 

pembelajaran itu sendiri dan lebih terarah.94 

3. Pengaturan ruangan (fasilitas) 

Lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap 

pembelajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud meliputi hal-hal sebagai 

berikut : 

a. Ruangan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar 

Ruangan tempat belajar harus memungkinkan semua bergerak lelusa 

tidak berdesakan ataupun mengganggu antara peserta didik satu dengan 

lainnya pada saat melakukan aktivitas belajar. Jika ruangan tersebut 

mempergunakan hiasan-hiasan yang mempunyai nilai pendidikan yang 

dapat secara tidak langsung mempunyai “daya sembuh” bagi pelanggar 

disiplin. Misalnya dengan kata-kata baik, anjuran-anjuran, gambaran 

tokoh sejarah, mading, ataupun peraturan yang berlaku di kelas dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan interview di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar 

Lampung ruangan tempat belajar sudah memungkinkan semua peserta 

didik bergerak leluasa tidak berdesak-desakan dan tidak mengganggu pada 

saat melaksanakan aktivitasi belajar. Besarnya ruangan cukup memadai 

untuk kapasitas 30 peserta didik. 

                                                             
 94 Sri Wardani, Interview, 24 April, 2017 



 
 

b. Pengaturan tempat duduk 

Pengaturan tempat duduk sangatlah penting dalam berlangsung proses 

belajar mengajar. Dengan pengaturan tempat duduk yang baik diharapkan 

dapat menciptakan kondisi belajar yang kondusif, dan juga menyenangkan 

bagi peserta didik. Pengaturan tempat duduk yang terpenting adalah 

memungkinkan terjadinya tatap muka, agar guru dapat mengontrol tingkah 

laku peserta didik saat proses belajar sedang berlangsung, karena 

pengaturan tempat duduk ini dapat mempengaruhi kelancaran proses 

belajar mengajar. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru matematika kelas VIII di 

SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung, beliau menyatakan 

apabila peserta didik sudah tidak merasa nyaman ataupun mereka sudah 

tidak bersemangat dalam kegiatan belajar, oleh karenanya diperlukan 

pengaturan pada tempat duduk yang dapat membantu peserta didik 

semangat lagi dalam mengikuti proses belajar mengajar. Dengan formasi 

tempat duduk berkelompok, atau posisi duduk setengah lingkaran, atau 

posisi duduk berjejer kebelakang menghadap kedepan sesuai dengan 

metode yang digunakan.95 

c. Ventilasi dan pengaturan cahaya 

                                                             
 95 Fara Dibah, Wawancara, 26 April 2017 



 
 

Suhu, ventilasi dan penerangan adalah aset penting untuk terciptanya 

suasana belajar mengajar yang nyaman. Oleh karena itu, ventilasi harus 

cukup menjamin kesehatan siswa.96 

Berdasarkan hasil interview dengan guru, beliau mengatakan karena 

setiap ruangan memiliki pendingin atau AC jadi semua ventilasi ditutup 

biar udara stabil didalam ruangan. Untuk pengaturan cahaya sendiri, jika 

dalam ruang kelas terasa kurang terang saat proses belajar mengajar 

berlangsung maka sebaiknya lampu dinyalakan supaya terang. Sehingga 

peserta didik dapat melihat dengan jelas materi yang ditulis di papan tulis 

ataupun tidak mengganggu penglihatan sehingga menurunkan konsentrasi 

belajar mengajar.97 

d. Pengaturan penyimpanan barang-barang (peralatan) 

Barang-barang hendaknya disimpan pada tempat khusus yang mudah 

dicapai kalau segera diperlukan dan akan dipergunakan bagi kepentingan 

kegiatan belajar. Barang-barang yang karena nilai praktisnya tinggi dan 

dapat disimpan di ruang kelas seperti peralatan mengajar seperti spidol, 

penghapus, penggaris, buku pelajaran, dan sebagainya. Dapat disimpan 

dilemari kelas yang sudah tersedia di setipa kelas agar lebih mudah dan 

tentunya diperlukan kerjasama antara guru dan peserta didik untuk 

                                                             
 96 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Ade Rukmana Dan 
Asef Suryana, Manajemen Pendidikan, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 112 
 97Andra Wijaya, Interview, 27 April 2017 



 
 

bersama-sama merawat barang tersebut serta harus dicek dan recek agar 

terhindar dari pencurian. 

4. Pengelompokan siswa dalam belajar 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono melihat siswa sebagai individu 

dengan segala perbuatan dan persamaannya. Persamaan dan perbedaan 

yang dimaksud adalah persamaan kecerdasan, kecakapan, sikap, 

kebiasaan, kepribadian dan latar belakang lingkungan.98 Berbagai 

persamaan dan perbedaan kepribadian siswa diatas, berguna dalam 

membantu usaha pengaturan siswa dikelas. Terutama berhubungan dengan 

masalah bagaimana pola pengelompokan siswa guna menciptakan 

lingkungan belajar yang aktif dan kreatif, sehingga kegiatan belajar yang 

penuh kesenangan dan bergairah dapat bertahan dalam waktu yang relatif 

lama.99 

Berdasarkan hasil interview dengan IPA kelas VIII di SMP Al-Azhar 

3 Way Halim Bandar Lampung, beliau mengatakan “dengan 

pengelompokan siswa dalam belajar, peserta didik tidak selalu bergantung 

dengan guru, dengan itu dapat melatih kemampuan komunikasi dengan 

cara mengembangkan kemampuan menggunakan ide atau gagasan, 

membantu siswa untuk perduli dengan orang lain, dan dapat 

meningkatkan prestasi akademik siswa serta meningkatkan motivasi dan 

                                                             
98 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Op.Cit., h. 209 
99 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Starategi Belajar Mengajar, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2010), h. 207 



 
 

rangsangan untuk berfikir. Adapun dalam pembentukan kelompok dapat 

diatur oleh guru, atau diatur oleh guru atas usul anak siswa.”100 Pelajaran 

kelompok sendiri merupakan suatu cara yang dilakukan oleh guru agar 

peserta didik mampu bergaul, beradaptasi, memahami perbedaan, dan 

melatih kerjasama serta tanggung jawab dengan peserta didik 

 

Terkait dengan manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah menjelaskan bahwa guru harus memperhatikan beberapa hal 

diantaranya : 

1. Pengorganisasian materi 

Guru dalam menjalankan tugas mengajarnya sudah seharusnya 

menyusun materi yang akan diajarkan terlebih dahulu. Dalam perencanaan 

pembelajaran semua menyiapkan perangkat pembelajaran dengan 

maksimal, seperti pekan efektif, prota, promes, silabus, dam RPP. Dalam 

menentukan pekan efektif akselerasi guru akan beracuhan pada kalender 

pendidikan yang dibuat waka kurikulum  kemudian melanjutkan membuat 

prota dan promes. Setelah peneliti membandingkan untuk memperoleh 

efektivitas antara waka kurikulum dengan guru dalam perangkat 

pembelajaran yaitu silabus dan RPP antara pedoman dari waka kurikulum 

dan perangkat yang dibuat guru, tidak ada perbedaan didalamnya. Semua 
                                                             

100 Andery Hasan, Interview, 27 April 2017 



 
 

komponen dalam perangkat pembelajaran guru sama dengan komponen 

pedoman waka kurikulum. 

Pengorganisasian sumber belajar (PSB) merupakan pemusatan 

secara terpadu berbagai sumber belajar yang meliputi orang, bahan, 

peralatan, fasilitas lingkungan, tujuan dan proses. Secara umum PSB 

berisi komponen-komponen perpustakaan, pelayanan audio-visual, 

peralatan dan produksi, tempat berlatih mengembangkan kegiatan 

program instruksional dan tempat mengembangkan alat-alat bantu dalam 

pengembangan sistem instruksional. PSB juga merupakan tempat bagi 

tenaga kependidikan untuk mengembangkan bahan-bahan pengajaran 

dengan bantuan multimedia pendidikan terpadu yang terdiri atas unsur-

unsur perpustakaan, workshop, audio-visual, dan laboraturium. 

Secara keseluruhan kurikulum yang digunakan adalah tidak jauh 

berbeda dengan kurikulum yang digunakan setiap sekolah. Untuk itu, 

dibutuhkan perencanaan dan rancangan yang matang dalam memodifikasi 

variabel-variabel pembelajaran, agar tercapai out-put yang berkualitas 

sesuai dengan tujuan yang telah dikehendaki. Dalam pelaksanaan 

pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung ini 

berjalan sebagaimana biasanya. Dari data yang diperoleh di lapangan 



 
 

ternyata masih banyak yang kurang aktif dan antusias selama kegiatan 

belajar mengajar berlangsung.101 

Seperti diketahui, untuk siswa berbakat intelektual dengan 

keberbakatan tinggi, tidak semua materi kurikulum standar perlu 

disampaikan dalam bentuk tatap muka atau dengan irama belajar yang 

sama dengan siswa reguler. Materi yang dianggap sulit diajarkan dalam 

pembelajran didalam kelas dan materi yang dianggap mudah bisa diganti 

dengan tugas atau belajar mandiri yang sudah dilengkapi dengan modul 

pembelajaran yang dikhususkan untuk karakteristik dan kebutuhan siswa 

berbakat. 

Di dalam penyampaian materi pembelajaran, guru selalu 

mengaitkan dengan fenomena atau kejadian yang ada. Hal ini dilakukan 

dalam rangka mengarahkan siswa agar peduli terhadap lingkungan 

sekitarnya. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang ada, meski disampaikan dengan cepat dan penjelasan 

yang terbatas pada esensi-esensi pembahasan saja. Selain perencanaan, 

pelaksanaan, ada hal yang penting pula yang harus mendapat perhatian 

lebih dalam membahas suatu praktik pendidikan, yakni mengenai 

efektivitas. Dalam dunia pendidikan efektivitas dapat ditinjau dari dua 

segi, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. 
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Memperhatikan karakteristik siswa dalam proses pembelajaran 

juga merupakan bagian yang sangat penting, karena siswa akan merasa 

lebih nyaman apabila guru mengenal masing-masing siswa. Dengan begitu 

siswa bisa bebas berpendapat dalam proses pembelajaran. Menggunakan 

media juga merupakan unsur dalam pembelajaran dan salah satu 

wawancara dengan siswa mengungkapkan bahwa penggunaan media 

dalam pelajaran sudah maksimal, guru sudah menggunakan media, dan 

selalu berinisiatif untuk menampilkan media yang bermacam-macam 

sesuai dengan materi yang diajarkan. 

2. Komunikasi yang baik 

Komunikasi merupkan percakapan antar anggota kelompok 

belajar. Komunikasi melibatkan kemampuan manusia untuk saling 

memahami ide-ide dan perasaan orang lain. Dengan demikian, komunikasi 

merupakan wahana yang memungkinkan terjadinya interaksi yang 

bermakna para anggota kelompok dan memungkinkan terjadinya proses 

kelompok. Komunikasi yang efektif berarti bahwa si penerima 

menafsirkan secara benar dan tepat proses yang disampaikan. Dalam 

proses komunikasi yang efektif tugas guru yaitu membuka saluran 

komunikasi yang memungkinkan semua siswa secara bebas 

mengemukakan pikiran dan perasaannya, serta menerima pikiran dan 

perasaan yang mereka komunikasikan kepada guru. Berkomunikasi efektif 

berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki 



 
 

pengertian yang sama tentang suatu pesan. Menurut Jalaluddin dalam 

bukunya Psikologi Komunikasi menyebutkan bahwa “komunikasi yang 

efektif ditandai dengan adanya pengertian, dan menimbulkan kesenagan, 

mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada 

akhirnya menimbulkan suatu tindakan”.102 

Berdasarkan hasil interview dengan guru IPS kelas VIII di SMP 

Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung, beliau menyatakan komunikasi 

yang ditunjukan melalui penciptaan iklim yang positip dalam kegiatan 

belajar mengajar, yang memungkinkan peserta didik mau mengungkapkan 

perasaan atau masalah yang dihadapinya tanpa merasa dipaksa atau 

dipojokan. Iklim yang demikian dapat ditumbuhkan dengan menunjukan 

sikap memperhatikan dan mendengarkan dengan berbagai cara seperti 

mengadakan kontak pandang, mimik wajah, maupun gerakan tubuh yang 

semuanya menunjukan bahwa guru sedang mendengarkan peserta didik 

yang berbicara. Agar dapat mereflesikan ungkapan perasaan siswa secara 

efektif, guru memberi tanggapan pada siswa dengan cara memfrasekan 

kata-kata yang diucapkan, menggambarkan prilaku khusus yang 

diperlihatkan, dan tanggapan mengenai hal tersebut.103 

3. Penguasaan dan antusiame terhadap materi pembelajaran 
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Tugas seorang pendidik adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

dan melatih siswanya agar mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, 

guru harus mempunyai berbagai kemampuan. Salah satu kemampuan yang 

harus dikuasai adalah mengembangkan diri secara profesional. Guru juga 

harus memiliki kemampuan untuk memilih, menata, dan mengemas materi 

pelajaran ke dalam cakupan dan kedalam yang sesuai dengan sasaran 

kurikuler dan kemampuan daya tangkap sehingga mudah dicerna oleh 

siswa, dengan demikian proses pembelajaran menjadi menarik, 

disampaikan secara lugas, tidak berbelit-belit, dan banyak melibatkan 

siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dengan guru IPA kelas VIII, beliau 

menyatakan bahwa antusiasme seorang guru dalam mengajar merupakan 

faktor yang penting untuk menumbuhkan motivasi dalam diri siswa. 

Seorang guru dituntut untuk menguasai materi pelajaran dengan benar, 

jika sudah menguasainya maka materi dapat diorganisasikan secara 

sistematis dan logis. Seorang guru harus mampu menghubungkan materi 

yang diajarkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki para siswanya, 

mampu mengaitkan materi dengan perkembangan yang sedang terjadi 

sehingga proses pembelajaran menjadi hidup.104 

Adapun langkah-langkah proses belajar mengajar di SMP Al-Azhar 3 

Way Halim Bandar Lampung, yang terjadi ialah dengan : 
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1) Guru mencatat kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak 

hadir, tidak perlu diabsen satu per satu, cukup ditanyakan yang 

tidak hadir saja dengan alasannya. 

2) Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan pelajaran 

sebelumnya. 

3) Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang bahan pelajaran 

yang sudah diberikan sebelumnya. 

4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai 

bahan pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang 

telah dilaksanakan sebelumnya. 

5) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tapi 

mencakup semua bahan yang telah dibahas sebelumnya. 

Berdasarkan hasil interview dengan peserta didik Annisa Safitri kelas 

VIII dalam penyampaian materi pembelajaran, guru selalu mengaitkan dengan 

fenomena atau kejadian yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka 

mengarahkan dan memudahkan pemahaman peserta didik terhadap materi, 

meski disampaikan dengan cepat dan penjelasan yang terbatas pada inti dari 

pembahasan saja.105  

Berdasarkan observasi dalam pelaksanaan pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung, berjalan sebagaimana biasanya. Dari 
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data yang diperoleh di lapangan ternyata masih banyak siswa yang kurang 

aktif dan antusias selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

4. Sikap positif terhadap peserta didik 

Berdasarkan hasil interview dengan guru matematika kelas VIII di 

SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung, beliau juga menyatakan 

sikap positif ditunjukan dengan cara memberikan perhatian pada orang per 

orang atau kelompok-kelompok yang mengalami kesulitan. Bantuan ini 

diberikan apabila seorang peserta didik sudah berusaha sendiri, tetapi 

kemudian kurang berhasil. Bantuan ini bukan berarti memecahkan 

masalah yang dihadapi siswa, melainkan memberikan saran tentang jalan 

keluarnya, memberikan dorongan, dan membangkitkan motivasi. Agar 

peserta didik memiliki keberanian untuk mengemukakan ide, 

mengemukakan pendapat, keterampilan berbicara dan berfikir bebas 

didepan kelas.106  

 

5. Pemberian nilai yang adil  

Peserta didik berhak memperoleh nilai secara adil, penilaian hasil 

belajar tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena 

berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, 

adat istiadat, status sosial, ekonomi, fisik, dan gender. Penilaian yang 
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bersifat objektif tidak memandang dan membedakan-bedakan latar 

belakang peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh 

peserta didik tersebut, bukan atas dasar siapa dirinya. Penilaian harus 

dilaksanakan secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh subyektivitas 

penilai. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru bahasa arab kelas VIII di 

SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung, beliau menyatakan 

keadilan dalam pemberian nilai tercermin dari sikap konsisten terhadap 

pencapaian tujuan pelajaran, usaha yang dilakukan siswa untuk mencapai 

tujuan pelajaran, dan kejujuran siswa dalam memperoleh nilai.107 

6. Keluwesan dalam pendekatan pembelajaran 

Pendekatan dalam pembelajaran tergantung pada karakteristik 

peserta didik. Sebagai seorang pendidik haruslah fleksibel kepada seluruh 

peserta didiiknya. Pendekatan yang luwes atau fleksibel dalam 

pembelajaran mungkin hanya dapat diketahui oleh guru yang 

bersangkutan dan siswa yang mengikuti pembelajarannya, pendekatan 

yang luwes atau fleksibel dapat tercermin dengan adanya kesempatan 

waktu yang berbeda diberikan kepada siswa yang memang mempunyai 

kemampuan yang berbeda. Siswa yang mempunyai kemampuan rendah 

diberikan kesempatan untuk memperoleh tambahan waktu untuk 
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mendalami pelajaran yang belum ia pahami. Dengan demikian, siswa 

memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kemampuan mereka. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru IPA, beliau menyatakan 

dalam mengajar, guru harus pandai menggunakan pendekatan secara arif 

dan bijaksana. Mereka belajar dengan gaya yang berbeda-beda, prilaku 

mereka juga bermacam-macam. Cara menggunakan pendapat, cara 

berpakaian, daya serap tingkat kecerdasan, dan sebagainya selalu ada 

variasinya. Perbedaan individual anak didik tersebut memberikan 

wawasan kepada guru bahwa strategi pengajaran harus memperhatikan 

perbedaan anak didik pada aspek individual. Dengan kata lain guru harus 

melakukan pendekatan individual dalam strategi belajar mengajarnya. 

Sehubungan dengan perannya sebagai pembimbing, seorang guru harus : 

mengamati tingkah laku sisiwa, mengumpulkan data tentang siswa, 

mengenal para siswa yang memerlukan bantuan khusus, mengadakan 

pertemuan atau hubungan dengan orang tua siswa, dan menyelenggarakan 

bimbingan kelompok atau individu.108 

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa peranan lain yang 

dilaksanakan oleh manajemen kelas dalam proses pembelajaran ialah 

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen kelas yaitu perencanaan kelas, 

pengorganisasian kelas, kepemimpinan kelas, dan pengendalian kelas. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru IPA, beliau menyatakan bahwa: 
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perencanaan kelas disiapkan sebelum guru mengajar, yaitu membuat RPP 

(Rencana Pelaksanaan Pembelajaran). Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang arah, tujuan, tindakan, sumber daya, sekaligus metode atau teknik 

yang tepat untuk digunkaan guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Adapun metode mengajar yang sering digunakan ialah berupa metode 

ceramah, diskusi, demonstrasi, latihan dan tanya jawab. 

Selanjutnya pengorganisasian kelas. Berdasarkan hasil interview 

dengan guru IPA, beliau menyatakan bahwa setelah melaksanakan 

perencanaan kelas selanjutnya guru melaksanakan pengorganisasian kelas. 

Hal ini berkaitan dengan pengaturan sumber daya yang akan digunakan 

baik berupa pengaturan manusia ataupun pengaturan fasilitas. Pengaturan 

manusia dengan cara membagi peserta didik kedalam kelompok belajar 

dengan kemampuan yang bervariasi, dan menentukan tugas masing-

masing peserta didik atau kelompok belajar agar mereka memiliki 

tanggung jawab masing-masing. Sedangkan pengaturan fasilitas yaitu 

pengaturan meja dan kursi, dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil interview dengan guru bahasa arab, beliau 

menyatakan bahwa: kepemimpinan kelas sangat dibutuhkan dalam proses 

belajar mengajar, guru sebagai pemimpin bukan hanya saja mengatur 

kelas namun guru harus mengarahkan, membimbing, dan memotivasi 

peserta didik untuk lebih giat belajar. 



 
 

Berdasarkan hasil interview dengan guru PAI, beliau menyatakan 

bahwa: pengendalian dalam kelas saat proses belajar mengajar harus 

dilakukan dengan cara mengawasi setiap proses kegiatan belajar mengajar 

hal itu dilakuakan agae tidak terjadi penyimpanagan yang tidak sesuai 

dengan tujuan kelas. 

Dalam manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 

Way Halim Bandar Lampung tentunya tidak berjalan lancar, ada saja hambatan 

dalam manajemen kelas. Berdasarkan hasil interview dengan guru di kelas VIII, 

beliau menyatakan bahwa: hambatan dihadapi hanya pada ada peserta didik yang 

kurang memiliki motivasi belajar, meskipun guru telah berusaha menciptakan dan 

mempertahankan kondisi kelas yang menyenangkan namun masih ada saja 

peserta didik yang kurang memperhatikan guru saat menjelaskan materi ajar pada 

saat proses belajar mengajar berlangsung. Hal ini bisa dilihat dari peserta didik 

yang tidak mau bertanya apabila kurang mengerti materi pelajaran dan melihat 

hasil pekerjaan teman baik pada saat mengerjakan tugas maupun tugas kelompok. 

Berdasarkan hasil interview dengan kepala sekolah, beliau menjelaskan  

bahwa: “setiap guru harus memahami serta menguasai materi yang akan diajarkan 

kepada peserta didik, hal ini sangat penting karena jika guru tidak menguasai 

materi yang akan diajarkan maka peserta didik tidak akan mengerti pelajaran yang 

diajarkan oleh guru tersebut. Beliau juga menjelaskan bahwa: “sebagai kepala 



 
 

sekolah mengadakan kunjungan ke masing-masing kelas itu merupakan salah satu 

cara untuk mengawasi kegiatan belajar mengajar. 

Dalam interview dengan kepala sekolah menjelaskan bahwa: “kalau 

menilai dan mengevaluasi pembelajaran, saya tidak membantu karena hanya guru 

yang bisa menilai hanya saja saya membantu ketika guru-guru mengalami 

kesulitan dalam melakaukan penilaian dan evaluasi yaitu dengan arahan dan 

bimbingan” 

Dan dalam sarana dan prasarana sendiri sekolah sudah memberikan yang 

terbaik dalam menunjang proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tercapai 

dapat dilihat dari setiap kelas mempunyai LCD Proyektor, spiker ruangan di 

setiap kelas.109 

Terkait dengan manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. Berdasarkan hasil interview dengan kepala 

sekolah menjelaskan bahwa: semua guru dalam proses pembelajaran telah 

berusaha semaksimal mungkin dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi 

suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi fisik kelas 

yang tertata rapih, ruang kelas nyaman untuk digunakan saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Adapun upaya sekolah untuk membantu meningkatkan 

efektivitas pembelajaran dengan menyediakan fasilitas berupa buku pelajaran 

yang ditaruh diperpustakaan guna membantu peserta didik mencari atau 
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meminjam buku yang mereka butuhkan, menyediakan meja dan kursi yang cukup 

sesuai dengan jumlah peserta didik. Faktor hambatan yang ada di SMP Al-Azhar 

3 Way Halim Bandar Lampung saya kira selalu ada hambatannya, namun tidak 

ada hambatan yang tidak dapat diselesaikan dan diatasi sekolah dalam 

meningkatkan prestasi belajar peserta didik, kerjasama antar sekolah dan orang 

tua sangat dibutuhkan terutama dari sisi pengawasan dan pengontrolan orang tua 

terhadap prestasi anaknya, karena guru hanya mengajar dan memberi pengawasan 

saat peserta didik berada disekolah dan selesai jam pelajaran disekolah, maka 

pengontrolan dan pengawasan jadi tanggung jawab orang tua. 

I. Pembahasan Implementasi Manajemen Kelas Dalam Proses Pembelajaran di 

SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung 

Pada bagian ini penulis melakukan pengolahan data yang kemudian 

dianalisa dan terakhir diambil kesimpulan, dalam hal ini penulis menggunakan 

metode observasi, interview, dan dokumentasi yang berusaha untuk memperoleh 

data tentang implemetasi manajemen kelas dalam proses pembelajaran di kelas 

VIII SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. Adapun langkah-langkah 

yang ditempuh untuk menganalisa data yaitu : 

Pertama, data dari hasil observasi terlebih dahulu dirangkum, dan dipilih 

hal-hal pokok yakni untuk memilih data yang relevan dan bermakna dengan 

masalah penelitian. Kedua, setelah memilih data yang relevan dan bermakna 



 
 

kemudian data tersebut didispley yaitu diuraikan secara rinci. Ketiga, memberikan 

penafsiran terhadap hasil penelitian sehingga mudah dalam menganalisis dan 

membuat kesimpulan atau verifikasi. Verifikasi akan dilakukan dengan melihat 

kembali pada reduksi data maupun display data, sehingga kesimpulan yang 

diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. 

Dalam analisi data ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang 

diperoleh dari lapangan. Data yang dianalisis adalah data yang mengenai 

implemetasi manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-Azhar 3 

Way Halim Bandar Lampung. Dari hasi lapangan penulis menganalisis data 

sebagai berikut : 

Manajemen kelas adalah rentetan kegiatan guru dalam menumbuhkan dan 

mempertahankan  organisasi kelas yang efektif. Oleh karenanya, sebagai tenaga 

profesional selalu adanya tuntutan untuk selalu meningkatkan kompetensinya. 

Guru memiliki peranan terpenting dalam kegiatan manajemen kelas meliputi 

tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruangan, dan pengelompokan 

siswa dalam belajar. 

Kemudian penulis menanyakan kepada wakil sekolah bagian kurikulum, 

dari hasil wawancara wakil kepala sekolah bagian kurikulum sekolah telah 

memberikan bantuan dalam bentuk fasilitas yang lengkap seperti LCD, Sound 



 
 

Spiker, AC, CCTV, Lemari kelas, laboraturium, dan perpustakaan dalam 

menunjang proses pembelajaran. 

Dari hasil observasi diatas diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaan 

manajemen kelas, kepala sekolah sudah berupaya memberikan dorongan dan 

motivasi untuk guru. Hal tersebut disampaikan saat ada rapat ataupun upacara 

agar guru dapat menciptakan pembelajaran sebaik mungkin. 

Berdasarkan hasil interview dan observasi hasil penelitian di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung. Penulis menyimpulkan bahwa secara 

umum selaku kepala sekolah telah berusaha memberikan dorongan atau himbauan 

kepada guru untuk menciptakan pembelajaran sebaik mungkin. 

Terkait dengan manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung diperoleh data : 

a) Pertama: untuk mencapai tujuan pengajaran, guru mampu mengorganisasi 

materi pelajaran. Dapat dilihat dari hasil observasi penulis terhadap guru 

ketika menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik menunjukan 

adanya kemampuan dalam menguasai bahan pelajaran. Penggunaan media 

dan sumber belajar dapat dilihat dari keterampilan guru saat pembelajaran. 

Kemampuan mengelola proses belajar mengajar dapat dilihat pada saat 

menerangkan materi pelajaran suasana kelas dalam keadaan tenang dan 

tidak gaduh. Kemampuan memberiakan evaluasi belajar, terlihat pada saat 



 
 

guru selesai memberikan materi pelajaran, guru tersebut mengevaluasi 

terhadap materi yang diajarkan. Dan didalam penyampaian materi dalam 

perencanaan pembelajaran terlebih dahulu guru menyiapkan perangkat 

pembelajaran dengan maksimal, seperti prota, promes, silabus, dan RPP. 

Dan di dalam penyampaian materi pembelajaran guru selalu mengaitkan 

dengan fenomena/kejadian yang ada. Hal ini dilakukan dalam rangka 

mengarahkan siswa agar peduli terhadap lingkungan sekitar. Serta 

memudahkan pemahaman siswa terhadap materi. 

b) Kedua: didalam proses belajar mengajar guru sudah memanfaatkan waktu 

dengan cukup baik, sebelum memulai pelajaran terlebih dahulu membuat 

RPP yang terdapat didalamnya tahapan-tahapan penggunaan waktu. Di 

mana dalam proses belajar mengajar selalu mengadakan prits 15 menit, 

mengulas pelajaran minggu lalu 10 menit, inti materi 20/15 menit, dan 

diakhiri dengan posts kemudian penutup. Hal ini menunjukan 

keantusiasan guru dalam pembelajaran. 

Adapun langkah-langkah proses belajar mengajar di SMP Al-Azhar 3 

Way Halim Bandar Lampung yang terjadi ialah : 

1) Guru mencatat kehadiran siswa dan mencatat siapa yang tidak hadir, 

tidak perlu diabsen satu per satu, cukup ditanya yang tidak hadir saja 

dengan alasannya. 

2) Bertanya kepada siswa sampai dimana pembahasan pelajaran 

sebelumnya. 



 
 

3) Mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang bahan pelajaran yang 

sudah diberikan sebelumnya. 

4) Memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya mengenai bahan 

pelajaran yang belum dikuasainya dari pengajaran yang telah 

dilaksanakan sebelumnya. 

5) Mengulang kembali bahan pelajaran yang lalu secara singkat tapi 

mencakup semua aspek bahan yang telah dibahas sebelumnya. 

c) Ketiga: dalam pengeturan fasilitas, pembelajaran yang efektif dapat 

bermula dari iklim kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang 

menggairahkan, untuk itu diperlukan perhatian terhadap pengaturan atau 

penataan ruang kelas dan isinya, selama proses pembelajaran. Lingkungan 

kelas perlu ditata dengan baik sehingga memungkinkan terjadinya 

interaksi yang aktif antara siswa dengan guru, dan antar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi penulis di SMP Al-Azhar 3 Way Halim 

Bandar Lampung, di dalam pengaturan ruangan (fasilitas) guru telah 

menata lingkungan fisik seperti : 

1) Visibility (keleluasaan pandangan) 

Visibility artinya penempatan dan penataan barang-barang di dalam 

kelas agar tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara 

leluasa memandang guru. Begitu pula guru dapat memandang semua 

siswa dalam kegiatan pembelajaran. 

2) Accesibility (mudah dicapai) 



 
 

Penataan ruang dapat memudahkan siswa untuk meraih atau 

mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses 

pembelajaran. Selain itu jarak antar tempat duduk cukup untuk dilalui 

oleh siswa sehingga siswa dapat bergerak dengan mudah dan tidak 

mengganggu siswa lain yang sedang bekerja. 

 

3) Fleksibilitas (keluwesan) 

Barang-barang di dalam kelas mudah ditata dan dipindahkan 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Seperti penataan tempat 

duduk yang perlu dijubah jika proses pembelajaran menggunakan 

metode diskusi, dan kerja kelompok. 

4) Kenyamanan  

Kenyamanan disini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, 

suara, dan kepadatan kelas. Berdasarkan hasil intervie dengan peserta 

didik yaitu Risky salah satu peserta didik kelas VIII di SMP Al-Azhar 

3 Way Halim Bandar Lampung mengatakan : “kami sebelum memulai 

pelajaran terlebih dahulu membersihkan kelas setiap hari secara 

bergantian sesuai jadwal piket yang sudah ditentukan secara bersama” 

Hal tersebut menunjukan bahwasanya di SMP Al-Azhar 3 Way Halim 

Bandar Lampung sudah terjalin komunikasi yang baik. Dimana dapat 

dilihat dari penataan berang-barang di dalam kelas tidak mengganggu 

pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang 



 
 

guru dan sebaliknya guru dapat memandang semua siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

d) Ke empat: berdasarkan hasil observasi diperoleh data bahwa guru di SMP 

Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung dalam proses pembelajaran 

sering mengelompokan siswa dalam belajar, beliau menyatakan agar siswa 

tidak selalu bergantung kepada guru, hal ini juga dapat melatih 

kemampuan komunikasi dengan cara mengembangkan kemampuan 

menggunakan ide atau gagasan, membantu siswa untuk rispek kepada 

temannya, dan dapat meningkatkan prestasi akademik siswa, serta 

meningkatkan motivasi dan ransangan untuk berfikir. Berdasarkan 

pengamatan di lapangan, guru tidak sekedar mengelompokan siswa dalam 

belajar, tetapi guru menunjukan : (1) sikap positif terhadap siswa, hal ini 

terlihat ketika memberikan perhatian kepada seluruh siswa yang 

mengalami kesulitan. Bantuan ini diberikan apabila peserta didik sudah 

berusaha tetapi masih belum berhasil. Bantuan tersebut bukan berarti 

memecahkan masalah yang dihadapi siswa, melainkan memberikan saran 

tentang jalan keluarnya, memberikan dorongan, dan membangkitkan 

motivasi agar peserta didik memiliki keberanian untuk mengemukakann 

ide atau gagasan, mengemukakan pendapat, keterampilan berbicara dan 

berfikir bebas tanpa harus takut salah di depan kelas. (2) keluwesan dalam 

pendekatan pembelajaran, hal ini dapat terlihat ketika guru mengamati 

tingkah laku siswa, mengumpulkan data tentang siswa, mengenal siswa 



 
 

yang memerlukan bantuan lebih, mengadakan pertemuan atau hubungan 

dengan orang tua siswa, dan menyelenggarakan bimbingan kelompok atau 

individu. (3) pemberian nilai yang adil, hal ini dapat terlihat ketika guru 

bersifat objektif tidak memandang dan membeda-bedakan latar belakang 

peserta didik, namun melihat kompetensi yang dihasilkan oleh peserta 

didik tersebut. Penilaian dilaksanakan secara objektif dan tidak 

dipengaruhi oleh subyektivitas penilaian. Ditambahakan pernyataan dari 

Ibu emil keadilan dalam pemberian nilai tercemin dari sikap konsisten 

terhadap pencapaian tujuan pelajaran, usaha yang dilakukan siswa untuk 

mencapai tujuan pelajaran, dan kejujuran siswa dalam memperoleh nilai. 

Berdasarkan hasil observasi, interview dan dokumentasi diketahui juga 

bahwa peranan lain yang dilaksankan guru dalam manajemn kelas 

sebagaimana fungsinya dalam proses pembelajaran sebagai berikut : 

Pertama, perencanaan kelas yaitu membuat RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran). Hal ini bertujuan untuk mengetahui tentang arah, 

tujuan, tindakan, sumber daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk 

digunkaan guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Kedua, melakukan pengorganisasian kelas. melaksanakan 

pengorganisasian kelas berkaitan dengan pengaturan sumber daya yang akan 

digunakan baik berupa pengaturan manusia ataupun pengaturan fasilitas. 



 
 

Pengaturan manusia dengan cara membagi peserta didik kedalam kelompok 

belajar dengan kemampuan yang bervariasi, dan menentukan tugas masing-

masing peserta didik atau kelompok belajar agar mereka memiliki tanggung 

jawab masing-masing. Sedangkan pengaturan fasilitas yaitu seperti 

pengaturan penempatan tempat duduk, penempatan perpustakaan, papan tulis, 

dan hiasan-hiasan dinding yang memiliki nilai pendidikan, dan lain 

sebagainya. 

Ketiga, kepemimpinan kelas. Dalam proses pembelajaran gurulah 

sebagai leader maka guru haruslah memiliki jiwa pemimpin, hal ini agar guru 

memiliki karakter yang berbeda-beda karena sebagai pemimpin bukan saja 

mengatur kelas namun harus mampu mengarahkan, membimbing, dan 

memotivasi peserta didik dalam belajar. 

Ke empat, pengendalian dalam kelas. Saat proses belajar mengajar 

berlangsung agar tidak terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan maka 

guru harus mengawasi proses belajar mengajar yang berlangsung agar sesuai 

dengan tujuan pembelajaran. 

Hal ini sesuai dengan fungsi manajemen kelas yaitu sebagai berikut : 

1) Fungsi Perencanaan Kelas 

Merencanakan adalah membuat suatu target-target yang akan dicapai 

atau diraih dimasa depan. Dalam organisasi merencanakan adalah 



 
 

suatu proses memikirkan dan menetapkan secara matang arah, tujuan 

dan tindakan sekaligus mengkaji berbagai sumber daya dan metode 

atau teknik yang cepat. Perencanaan kelas sangat penting bagi guru 

karena berfungsi sebagai : 

5) Menjelaskan dan merinci tujuan yang ingin di capai  

6) Menetapkan aturan yang harus diikuti agar tujuan kelas dapat 

tercapai dengan efektif 

7) Memberikan tanggung jawab secara individual kepada peserta 

didik yang ada di kelas  

8) Memperhatikan serta memonitori berbagai aktivitas yang ada 

dikelas agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

2) Fungsi Pengorganisasikan Kelas 

Setelah mendapatkan kepastian tentang arah, tujuan, tindakan, sumber 

daya, sekaligus metode atau teknik yang tepat untuk digunakan, lebih 

lanjut lagi guru melakukan upaya pengorganisasian agar rencana 

tersebutapat berlangsung dengan sukses. Dalam kaitannya dengan 

kelas, mengorganisasikan berarti : 

5) Menentukan sumber daya dan keinginan yang dibutuhkan untuk 

mencapai tujuan organisasi 

6) Merancang dan mengembangkan kelompok kerja yang berisi 

orang yang mampu membawa organisasi pada tujuan 



 
 

7) Menugaskan seseorang untuk kelompok orang dalam suatu 

tanggung jawab tugas dan fungsi tertentu 

8) Mendelegasikan wewenang kepada individu yang berhubungan 

keleluasaan melaksanakan tugas 

 

3) Fungsi Kepemimpinan Kelas  

Kepemimpianan efektif diruang kelas merupakan bagian dari tanggung 

jawab guru di dalam kelas, dalam hal ini guru memimpin, 

mengarahkan, memotivasi, dan membimbing peserta didik untuk dapat 

melaksanakan proses belajar dan pembelajaran yang efektifsesuai 

dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Selain itu, guru harus mampu 

memberikan keteladanan yang baik bagi peserta didik sehingga peserta 

didik akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Dalam 

kepemimpinan, guru perlu menjaga wibawa dan kreasibilitas, dengan 

tanpa mengabaikan kemampuan fleksibilitas dan adatif dengan 

kebutuhan peserta didik. 

4) Fungsi Pengendalian Kelas 

Mengendalikan kelas bukan merupakan perkara mudah, karena di 

dalam kelas terdapat berbagai macam peserta didik yang memilliki 

karakteristik yang berbeda. Kegiatan di dalam memonitori, dicatat, dan 

kemudian dievaluasi agar dapat dideteksi apa yang kurang serta dapat 

direnungkan kira-kira apa yang kita perbaiki, pengendalian merupakan 



 
 

proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuia dengan 

aktivitas yang direncanakan.110  

Berdasarkan hasil interview dan observasi, diperoleh data bahwa 

faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran yaitu : 

Pertama, kebiasaan belajar peserta didik yang tidak mau bertanya 

kepada guru apabila kurang paham dengan materi yang diajarkan. Kondisi 

inilah yang menyebabkan bagi yang belum paham akan semakin tidak 

memahami materi pelajaran yang diajarkan oleh guru karena tidak mau 

bertanya. 

Kedua, memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik adalah melihat 

hasil pekerjaan teman pada saat mengerjakan tugas individu. 

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

proses pembelajaran adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan orang tua 

siswa. Seperti memanggil orang tua siswa yang motivasi belajarnya kurang. 

  

                                                             
110  Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan, (Pustaka Setia, 2002), h. 173 



 
 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan dari data dan hasil penelitian serta analisis sebagaimana 

yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Untuk mengambil 

kesimpulan penulis menggunkan cara kesimpulan “induktif”, yaitu berangkat 

dari data khusus menuju pada kesimpulan secara umum. Maka dapat penulis 

simpulkan bahwa manajemen kelas dalam proses pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung telah melakukan berbagai upaya 

melalui: tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruangan (fasilitas), 

pengelompokan siswa dalam belajar. 

 Adapun peranan lain yang dilaksanakan oleh guru dalam manajemen 

kelas dalam proses pembelajaran ialah pengorganisasian pembelajaran, 

komunikasi secara efektif, penguasaan dan antusiasme terhadap mata 

pelajaran, sikap positif terhadap peserta didik, pemberian nilai yang adil, dan 

keluwesan dalam pendekatan pembelajaran. 

 Adapun faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri 

ialah kebiasaan belajar peserta didik yang kurang baik seperti tidak mau 

bertanya kepada guru apabila tidak paham dengan materi yang diajarkan, 

tidak membuat resume atau ringkasan materi untuk semua pelajaran, melihat 



 
 

hasil pekerjaan teman pada saat mengerjakan tugas individu ataupun pada saat 

berdiskusi dengan kelompok belajar, dan masih terdapat peserta didik yang 

kurang aktif. 

 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil pembahasan dan penarikan kesimpulan, maka 

penulis ingin memberikan sumbangan pemikiran berupa saran sebagai berikut 

: 

1. Kepada guru SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung yang telah 

menjalankan tugas sebagai manajemen kelas dalam proses pembelajaran, 

namun belum sepenuhnya berhasil untuk itu pihak sekolah perlu 

meningkatkan kerja sama yang baik dengan orang tua peserta didik. 

2. Kepada peserta didik di SMP Al-Azhar 3 Way Halim Bandar Lampung, 

penulis sarankan bahwa untuk mencapai suatu prestasi yang baik seperti 

yang kita harapkan maka diperlukan usaha belajar yang optimal, karena 

dengan adanya usaha yang demikian maka tujuan yang kita harapkan akan 

tercapai. 

  



 
 

c. Penutup 

Dengan mengucapkan alhamdulilahirobbil’alamin syukur kepada 

Allah SWT, atas limpahan karunia, rahmat, dan pertolonganya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dan tidak menemui hambatan yang berarti 

meskipun dalam penyusunan sangat sederhana, dengan upaya maksimal dan 

upaya keras namun pada akhirnya dapat terselesaikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan potensi, pengalaman 

serta wawasan keilmuan yang ada sehingga kemungkinan skripsi ini ada 

kesalahan dan kekeliruan yang sengaja maupun tidak sengaja, sehingga 

penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna 

perbaikan yang akan datang. 

Akhirnya, atas bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas 

penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya akhirnya penulis 

berharap semoga skripsi bermanfaat bagi penulis khusunya bagi pembaca 

pada umumnya, semoga Allag SWT mengampuni segala kesalahan dan 

kehilafan penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa  

memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Amiin Ya Robbal Alamin.  
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Lampiran I 

Kisi-Kisi Interview Dengan Kepala Sekolah 

 

1. Apakah bapak sering melakukan kunjungan kelas? 

2. Apakah guru membuat perencanaan dan persiapan dalam mengajar? 

3. Apakah bapak memantau guru dalam melaksanakan penilaian dan evaluasi? 

4. Apakah guru telah melaksanakan manajemen kelas dalam proses pembelajaran? 

5. Apakah sekolah menyediakan sarana dan prasarana dengan baik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran II 



 
 

Kisi-Kisi Interview Dengan Wakil Ketua Sarana dan Prasarana 

 

1. Fasilatas apa yang ada di setiap kelas? 

2. Bagaimana pihak waka sarana memelihara fasilitas yang telah ada? 

3. Siapa saja pihak yang terlibat dalam mengelola fasilitas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran III 



 
 

Kisi-Kisi Interview Dengan Guru 

 

1. Bagaimana mengelola kelas sebelum proses pembelajaran? 

2. Apa yang perlu dipersiapkan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung? 

3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di SMP AL-AZHAR 3 Way Halim Bandar 

Lampung? 

4. Untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas, apa sajakah yang 

dilakukan dalam manajemen kelas? 

5. Apa saja pendektan dalam manajemen kelas yang dilakukan ibu/bapak ketika 

proses pembelajaran berlangsung? 

6. Bagaimana mengatur keadaan kelas mengenai pengaturan atau penempatan duduk 

pada siswa? 

7. Bagaimana kepemimpinan kelas yang dilaksanakan manajemen kelas dalam 

proses pembelajaran di SMP AL-AZHAR 3 Way Halim Bandar Lampung? 

8. Bagaimana pengendalian manajemen kelas yang dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran di SMP AL-AZHAR 3 Way Halim Bandar Lampung? 

 

 

  



 
 

Lampiran IV 

Kisi-Kisi Interview Dengan Peserta Didik 

 

1. Bagaimana kegiatan pembelajaran yang diampu ibu/bapak guru ketika berada di 

kelas, apakah guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? 

2. Apakah anda selalu berdiskusi atau memcahkan masalah dengan baik pada saat 

belajar mengajar? 

3. Apakah guru menerapkan pembelajaran secara kelompok di dalam kelas? 

Bagaimana cara guru membagi siswa kedalam kelompok? 

4. Apakah anda selalu mengerjakan tugas yang diberikan ibu/bapak guru? 

5. Apakah dalam mengajar guru selalu memperhatikan penempatan pada peserta 

didik? 

6. Apakah guru selalu memberikan penilaian setiap akan memulai pelajaram (pre 

test)? 

7. Apakah media yang digpergunakan guru menarik perhatian peserta didik? 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran V 

Kerangka Observasi 

No Perihal Indikator 

1 Implementasi Manajemen 

Kelas Dalam Proses 

Pembelajaran di SMP Al-

Azhar 3 Way Halim 

Bandar Lampung 

Untuk menumbuhkan dan mempertahankan 

organisasi kelas yang efektif manajemen kelas 

menjalankan kegiatannya sebagai berikut : 

1) Tujuan pengajaran 

a. Kemampuan guru dalam mengajar 

b. Kemampuan peserta didik dalam belajar 

2) Pengaturan waktu 

a. Pembagian pembelajaran sesuai RPP 

3) Pengaturan ruangan (fasilitas) 

a. Variasi tempat duduk 

b. Pengaturan ventilasi dan pengaturan 

cahaya 

c. Pengaturan fasilitas 

4) Pengelompokan siswa dalam belajar 

Adapun fungsi manajemen kelas yang 

dilakukan guru meliputi : 

a. Perencanaan kelas 

b. Pengorganisasian kelas 

c. Kepemimpinan kelas 

d. Pengendalian kelas 

 

 



 
 

Lampiran VI 

Kerangka Dokumentasi 

 

No  Perihal  Keterangan  

1 Sejarah sekolah Ada  

2 Visi, misi, tujuan, identitas sekolah Ada 

3 Daftar sarana dan prasarana Ada 

4 Daftar guru Ada 

5 Daftar peseta didik  Ada 

6 Lain-lain  Ada 

 

  



 
 

Dokumentasi Interview Dengan Guru dan Kegiatan Proses Belajar Mengajar Serta 
Keadaan Kelas di SMP AL-AZHAR 3 Way Halim Bandar Lampung 

 

     

 

         



 
 

          

              

 

         

 


