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Kata Kunci: Manajemen Kelas, Pembelajaran 

Matematika, Gender 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

merupakan lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar terakreditasi A. 

Madrasah ini memiliki kelas paralel setiap periode, dalam 

satu kelas terdiri atas laki-laki dan perempuan, kecuali kelas 

IV. Kelas IV terbagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas IV A yang 

terdiri atas siswa laki-laki, dan kelas IV B seluruhnya 

beranggotakan perempuan.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 

manajemen kelas berbasis gender dalam pembelajaran 

matematika  di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

(2) mengetahui efektivitas manajemen kelas yang berbasis 

gender pada pembelajaran matematika MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar.Penelitian ini termasuk penelitian 

experiment dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode 

angket (kuesioner) dan wawancara sebagai teknik 

pengumpulan datanya. Sampel yang digunkaan yaitu sampel 
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jenuh. Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti 

di sini yaitu uji one way anova. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai 

berikut: (1) Manajemen kelas pada pembelajaran 

matematika di kelas campuran dikategorikan baik dan 

efektif. Indikator-indikator keberhasilan manajemen kelas 

mayoritas telah terpenuhi meskipun belum maksimal. 

Pemilihan strategi pembelajaran, dan jenis kelas ketika 

pembelajaran sudah sesuai, sehingga siswa semangat dan 

bergairah ketika pembelajaran. Manajemen kelas laki-laki 

dan kelas perempuan juga dikategorikan baik. Hanya saja 

yang berbeda dari kelas campuran yaitu pemilihan strategi 

pembelajaran dan jenis kelas. Untuk kelas campuran 

menggunakan strategi permainan, sedangkan untuk kelas 

laki-laki dan perempuan menggunakan strategi ceramah. 

Adapun pada pemilihan jenis kelas, untuk kelas campuran 

menggunakan jenis kelas yang gaduh tetapi suasananya 

lebih positif, sedangkan kelas laki-laki dan perempuan 

menerapkan jenis kelas yang terlihat tenang dan disiplin. (2)  

Efektifitas manajemen kelas pada pembelajaran matematika 

berbasis gender di MI Mamba’ul Huda Ngabar tidak 

memiliki perbedaan yang signifikan antara kelas campuran, 

kelas laki-laki, dan kelas perempuan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan suatu lembaga yang bersifat 

kompleks dan unik. Dikatakan bersifat kompleks karena 

ia berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan 

saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain, 

sedangkan bersifat unik karena ia memiliki ciri khas 

tersendiri yang tidak dimiliki oleh organisasi lain yaitu 

tempat berkumpulnya guru dan murid untuk kemudian 

mengadakan kegiatan belajar mengajar yang terencana 

dan terorganisasi.
1
 

Organisasi sekolah sebagai lembaga yang bukan 

saja besar secara fisik, tetapi juga mengemban misi 

yang besar dan mulia untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, tentu saja memerlukan manajemen yang 

professional.
2
 Hal tersebut sesuai dengan tujuan 

pendidikan nasional yang terdapat dalam UU No. 20 

Tahun 2003, yaitu : “Mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

                                                             
1
Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan 

Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), 

133.  
2
 Asep Suryana, Bahan Belajar Manajemen Kelas, (Bandung: 

UPI, 2006), 26. 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
3
 

Sekolah bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu 

pendidikan sehingga diperlukan perubahan tata nilai, 

baik dalam tatanan manajemen kelas maupun dalam 

sistem pembelajarannya.
4
 Oleh karena itu, sebuah 

sekolah harus dikelola dengan manajemen yang baik 

agar tujuan pendidikan tercapai. Untuk meningkatkan 

mutu pendidikan diperlukan peningkatan dan 

penyempurnaan pendidikan, yang berkaitan erat dengan 

peningkatan mutu proses belajar mengajar secara 

operasional yang berlangsung di dalam kelas. 

Peningkatan mutu pendidikan sekolah perlu didukung 

kemampuan mengelola dan melaksanakan manajemen 

kelas. Sekolah maupun kelas perlu berkembang maju 

dari tahun ke tahun. Karena itu, hubungan baik antara 

guru dan murid perlu diciptakan agar terjalin iklim dan 

suasana pembelajaran yang kondusif dan 

menyenangkan. Demikian halnya penataan penampilan 

fisik dan  kelas perlu dibina agar kelas menjadi 

lingkungan pendidikan yang dapat menumbuhkan  

kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta 

didik.
5
  

                                                             
3
 UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang Dasar, 

Fungsi, dan Tujuan pendidikan.  
4
Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak 

Bangsa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 291.  
5
 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi, 

dan implementasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 57.  



10 
 

 

Dalam kegiatan belajar mengajar agar seorang 

guru dapat melaksanakan tugasnya secara professional, 

memerlukan wawasan yang mantap dan utuh tentang 

kegiatan belajar mengajar. Seorang guru harus 

mengetahui dan memiliki gambaran yang menyeluruh 

mengenai bagaimana proses belajar mengajar itu 

terjadi, serta langkah-langkah apa yang diperlukan, 

sehingga tugas keguruan dapat dilaksanakan dengan 

baik dan memperoleh hasil yang sesuia dengan tujuan 

yang diharapkan.
6
  Ketika terjadi proses pembelajaran, 

banyak hal yang harus diperhatikan guru. Berbeda 

jumlah dan karakteristik siswa, berbeda pula cara 

mengelolanya.
7
 

Dalam proses belajar mengajar di kelas, 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran ada hal 

yang harus dilakukan oleh guru yaitu mengelola kelas. 

Mengelola kelas adalah kegiatan mengatur sejumlah 

sumber daya yang ada di kelas sehingga dapat mencapai 

tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara efektif 

dan efisien.
8
 Oleh karena itu, diperlukan manajemen 

kelas yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Karenanya, manajemen kelas memegang 

peranan yang sangat menentukan dalam pembelajaran. 

Manajemen kelas yang baik bukan hanya secara 

tidak langsung dapat bekerjasama dengan siswa dalam 

                                                             
6
 Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), 1. 
7
 Sudarwan Danim dan Yunan Danim, Administrasi Sekolah 

dan Manajemen Kelas, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 165.   
8
 Asep Suryana, Bahan Belajar Manajemen Kelas, 26.   
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mengurangi perilaku menyimpang dan dapat menangani 

secara efektif ketika perilaku tersebut terjadi, tapi juga 

menopang kegiatan akademik yang bermanfaat.
9
 

Manajemen kelas yang efektif dirumuskan sebagai 

kemampuan guru membangun lingkungan belajar yang 

kondusif untuk meningkatkan keterlibatan serta 

partisipasi siswa dalam belajar sehingga dapat dicapai 

hasil belajar yang optimal.
10

 Fungsi guru yang 

sebenarnya bukan hanya mengajar, tetapi dalam hal ini 

guru lebih difokuskan pada kemampuan manajerial atau 

kedudukan dalam memimpin kelas pembelajaran. Oleh 

sebab itu guru bertindak sebagai manajer atau 

pemimpin pembelajaran di kelas yang dapat mengelola 

proses pembelajaran untuk mempengaruhi para 

siswanya supaya mau melakukan kegiatan belajar 

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
11

 

Guru sebagai komponen tenaga kependidikan 

memiliki tugas untuk melaksanakan proses 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 

diharapakan memahami tentang pengertian strategi 

pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran terdiri 

dari dua kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Kata 

strategi berarti cara dan seni menggunakan sumber daya 

untuk mencapai tujuan. Pembelajaran berarti upaya 

                                                             
9
 Vern Jones & Louise Jones, Manajemen Kelas Komprehensif, 

(Jakarta: Kencana, 2012), 16.  
10

 Junita W. Arfani & Sugiyono, Manajemen Kelas yang 

Efektif, (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014), 47.  
11

 Edeng Suryana, Manajemen Kelas Berkarakter Siswa, (…), 

8. 
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membelajarkan siswa. Dengan demikian, strategi 

pembelajaran berarti cara dan seni untuk menggunakan 

sumber belajar dalam upaya membelajarkan siswa.
12

 

Selain startegi pembelajaran, seorang guru diharapkan 

memahami metode, media, serta teknik yang digunakan 

dalam proses pembelajaran dan hendaknya dipersiapkan 

terlebih dahulu sebelum kegiatan proses pembelajaran 

berlangsung. Strategi, metode, media, serta teknik 

pembelajaran dituangkan dalam RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran) yang digunakan guru 

sebagai pedoman ketika mengajar. Sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran, guru diharapkan 

mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Hal tersebut dijelaskan dalam mutiara Arab 

(Mahfudzot) sebagai berikut: 

َفِر ِاْستَ َعدَّ   َمْن َعَرَف بُ ْعَد السَّ
Yang artinya: “ Barang siapa mengetahui jauhnya 

perjalanan, maka bersiaplah ia”.  
Maksud dari kata mutiara Arab di atas yaitu 

bahwasannya setiap sesuatu harus dipersiapkan terlebih 

dahulu, agar tercapai yang diharapkan dan 

meminimalisir kegagalan. Dalam peribahasa Indonesia 

juga telah dijelaskan “Sedia payung sebelum hujan”.  
Manajemen kelas menurut Sunaryo adalah 

masalah tingkah laku yang kompleks, dan guru 

menggunakannya untuk menciptakan dan 

                                                             
12

 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 2.   
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mempertahankan kondisi kelas sedemikian rupa, 

sehingga siswa dapat mencapai tujuan pengajaran 

secara efisien dan memungkinkan mereka dapat 

belajar.
13

  

Sekolah yang akan saya teliti ini sangatlah unik 

dan kompleks, di mana sekolah ini memiliki keunikan 

yang berbeda dengan sekolah lainnya. MI Mamba’ul 

Huda Ngabar adalah sekolah yang berstatus akreditasi 

A. Tidak dipungkiri jika peserta didiknya banyak dan 

pencapaian prestasinya mumpuni sesuai dengan bidang 

masing-masing. MI Mamba’ul Huda Ngabar merupakan 

sekolah di bawah naungan pondok pesantren Wali 

Songo Ngabar.  Di sekolah tersebut menggunakan dua 

kurikulum, yaitu kurikulum Kemenag dan kurikulum 

Modern.  

Terkait dengan prinsip penyelenggaraan 

pendidikan, UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 4 

menyatakan bahwa pendidikan diselenggarkan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 

keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
14 

Di MI Mamba’ul Huda Ngabar, dalam 

pembagian kelas didasarkan pada  kemampuan 

akademik siswa. Di sekolah tersebut, untuk abjad atas 

merupakan kumpulan siswa yang memiliki kemampuan 

                                                             
13

 Sunaryo, Strategi Belajar mengajar Ilmu Pengetahuan 

Sosial, (Malang: IKIP Malang, 1989), 62.  
14

 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal4 tentang Prinsip 

Penyelenggaraan Pendidikan.  
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akademik di bawah rata-rata teman lainnya, berbeda 

dengan sekolah lainnya yang mana abjad atas biasanya 

adalah kumpulan siswa-siswi pilihan yang memiliki 

kemampuan akademik di atas rata-rata teman lainnya. 

Seperti halnya yang terjadi pada kelas IV, untuk kelas 

IV terbagi menjadi dua kelas, yaitu kelas A dan B. 

Untuk kasus yang saya temui bahwa di kelas IV A 

seluruhnya adalah laki-laki sedangkan untuk kelas IV B 

seluruhnya adalah perempuan. Berbeda dengan kelas 

yang lainnya, yang mana dalam satu kelas terdiri atas 

laki-laki dan perempuan (kelas heteorgen). Hal ini bisa 

menghambat proses belajar mengajar, karena 

kebanyakan dari mereka kurang memiliki motivasi 

dalam belajar, terlihat ketika pembelajaran berlangsung 

mayoritas ramai sendiri dan tidak memperhatikan 

penjelasan dari guru. Terlebih lagi ketika pembelajaran 

matematika yang mayoritas orang merasa kesulitan dan 

kurang termotivasi untuk belajar matematika. 

Matematika dianggap sebagai salah satu 

pembelajaran yang sulit dan membosankan bagi siswa, 

karena melibatkan banyak rumus. Menurut Wijaya, 

matematika sering dianggap siswa sebagai salah satu 

mata pelajaran yang sulit. Smith menyatakan bahwa 

hal-hal negatif muncul ketika belajar matematika, 

berupa alasan cemas. Banyak faktor yang menyebabkan 

siswa beranggapan matematika adalah pelajaran yang 

sulit dan membosankan, dan salah satunya adalah cara 

mengajar guru yang belum sesuai. Menurut Darkasyi 

dkk, rendahnya hasil belajar matematika bukan hanya 
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disebabkan karena matematika yang sulit, melainkan 

disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: siswa itu 

sendiri, guru, pendekatan pembelajaran, dan lingkungan 

belajar yang saling berhubungan satu sama lain.
15 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka 

diidentifikasikan bahwa manajemen kelas itu sangat 

penting. Maka dari itu, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lanjut terkait efektivitas 

manajemen kelas antara kelas heterogen atau campuran, 

kelas laki-laki, dan kelas perempuan khususnya pada 

pembelajaran matematika dan mengangkat judul 

”Efektivitas Manajemen Kelas pada Pembelajaran 

Matematika Berbasis Gender di MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar”. 

 
B. Fokus Penelitian  

Agar masalah dalam penelitian ini lebih fokus 

dan tidak menyimpang dari apa yang diteliti, serta 

mempertimbangkan kemampuan, dana, waktu, tenaga, 

dan lain sebagainya yang dimiliki oleh peneliti, maka 

penelitian ini hanya fokus pada efektifitas manajemen 

kelas yang berbasis gender di MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar khususnya pada pembelajaran  

matematika. 

 

                                                             
15

 Edy Hidayanto, dkk, Jurnal Pembelajaran Matematika, (…, 

2016), 1.  
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C. Rumusan Masalah  

Melihat dari fokus penelitian di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut. 

1. Bagaimana pembelajaran matematika dalam 

manajemen kelas yang berbasis gender di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar ? 

2. Bagaimana efektifitas manajemen kelas yang 

berbasis gender pada pembelajaran matematika MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui manajemen kelas dalam 

pembelajaran matematika  yang berbasis gender di 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

2. Untuk mengetahui efektivitas manajemen kelas 

yang berbasis gender pada pembelajaran 

matematika MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat/kegunaan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai tambahan khasanah ilmiah di 

bidang pendidikan terkait dengan manajemen kelas 
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yang berbasis gender khususnya dalam pembelajaran 

matematika. 

 

 

  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Guru  

Meningkatkan pemahaman guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran yang lebih 

efektif serta sebagai acuan untuk 

mengembangkan kegiatan belajar mengajar 

yang lebih bermutu. 

b. Bagi Sekolah 

Diharapkan semakin termotivasi serta 

sebagai acuan dalam menyusun program 

pendidikan dan pengajaran yang lebih 

berkualitas.   

c. Bagi Peneliti  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan yang konstruktif untuk mengoreksi diri 

atas kekurangan-kekurangan peneliti serta 

menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang 

lebih baik.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

HALAMAN JUDUL pada halaman judul ini 

menampilkan coverbeserta kop IAIN Ponorogo dan 

judul penelitian serta nama peneliti. 
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Pada BAB I berisi PENDAHULUAN pada bab 

ini dijelaskan tentanggambaran umum penelitian. Yang 

didalamnya ada: latar belakangmasalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaatpenelitian serta sistematika pembahasan. 

Selanjutnya pada BAB II berisis tentang TELAAH 

HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN 

TEORI sebagai pedoman umum yang digunakan untuk 

landasan dalam melakukan penelitian. yang 

meliputitelaah hasil penelitian terdahulu dan kajian 

teori. 

Bab III adalah METODE PENELITIAN, yang 

meliputi rancangan penelitian, populasi dan sampel, 

instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab IV, adalah HASIL PENELITIAN yang 

berisi gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data, 

analisis data (pengajuan hipotesis), interpretasi dan 

pembahasan. 

Bab V, adalah PENUTUP yang berisi simpulan 

dan saran. Bab ini dimaksudkan agar pembaca dan 

peneliti mudah dalam melihat inti hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti melakukan telaah hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevansinya dengan penelitian ini. 

Adapun hasil telaah penelitian terdahulu sebagai 

berikut: 

Dalam penelitian sebelumnya oleh Ana Karmila 

(1311030065) yang menyelesaikan skripsinya pada 

tahun 2017 di UIN Raden Intan Lampung  Jurusan 

Manajemen Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan dengan judul “Implementasi Manajemen 

Kelas dalam Proses Pembelajaran PAI di SMPN 18 

Bandar Lampung”. Dengan hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa faktor penghambat manajemen kelas 

dalam pembelajaran PAI di SMPN 18 Bandar Lampung 

yaitu : (a) faktor siswa yang kekurangsadaran siswa 

dalam memenuhi tugas dan haknya sebagai anggota 

satu kelas dan pelanggaran tata tertib sekolah, dan (b) 

faktor fasilitas yaitu kurangnya media seperti LCD, 

buku, dan alat peraga.
16

 

                                                             
16

 Ana Karmila, Implementasi Manajemen Kelas dalam Proses 

Pembelajaran PAI di SMPN 18 Bandar Lampung, (UIN Raden Intan 

Lampung, 2017).  
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Penelitian terdahulu oleh Rudi Herwanto 

(09110096) yang menyelesaikan skripsinya pada tahun 

2015 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan dengan judul “Implementasi Manajemen 

Kelas dalam Meningkatkan Proses Belajar Mengajar 

Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Turen Malang”. Dengan hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa faktor penghambat dalam proses 

belajar mengajar adalah siswa dan lingkungan, dan 

faktor pendukungnya adalah tersedianya fasilitas sarana 

prasana, terjadinya koordinasi yang baik antar guru, 

wali kelas, BK, WAKA, kepala sekolah, dan dukungan 

dari orang tua siswa. Adapun strategi yang dilakukan 

adalah mengkondisikan siswa untuk siap belajar di 

kelas, belajar berkonsntrasi, menggunakan metode yang 

tepat dan bervariasi, berinteraksi secara edukatif dan 

komunikatif, dan menggunakan media yang sesuai 

dengan materi yang disajikan. Untuk pendekatan yang 

dilakukan adalah dengan pendekatan personal dan 

pendekatan hati.
17

 

Adapun yang membedakan dengan skripsi 

penulis di sini, yaitu terletak pada faktor penghambat 

dalam memanajemen kelas, sedangkan peneliti di sini 

akan meneliti tentang efektivitas manajemen kelas yang 

                                                             
17

 Rudi Herwanto, Implementasi Manajemen Kelas dalam 
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berbasis gender khususnya pada pembelajaran 

matematika di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar. 

  

B. Kajian Teori  

1. Manajemen Kelas 

a. Pengertian Manajemen Kelas 

Dalam kamus ilmiah popular, manajemen 

adalah pengelolaan usaha, kepengurusan, 

ketatalaksanakan penggunaan sumber daya 

secara efektif untuk untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan.
18

 Dalam bukunya Kompri 

dijelaskan bahwa manajemen adalah suatu 

proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu 

melalui kerjasama dengan orang lain.
19

 Menurut 

Novan dalam bukunya, menyatakan bahwa 

manajemen adalah rangkaian kegiatan yang 

berupa proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan penilaian untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan 

bersama.
20

 Menurut Tim Dosen Administrasi 

Pendidikan UPI, manajemen adalah suatu proses 

tertentu yang menggunakan kemampuan atau 
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20
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keahlian untuk mencapai suatu tujuan yang di 

dalam pelaksanaanya dapat mengikuti alur 

keilmuan secara ilmiah dan dapat pula 

menonjolkan kekhasan atau gaya manajer dalam 

mendayagunakan kemampuan orang lain.
21

 

Menurut Afriza, manajemen kelas adalah suatu 

usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam 

menciptakan atau mempertahankan kondisi yang 

optimal, dalam proses belaja rmengajar sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai.
22

 

Dari beberapa pengertian manajemen di 

atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

adalah suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan, dan 

mengendalikan dengan melibatkan orang lain 

untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. 

Untuk definisi kelas, ada beberapa 

pendapat, yaitu:Menurut Nawawi dikutip dari 

Sudirman, dkk, bahwa kelas adalah sebagai 

suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian 

dari masyarkat sekolah, yang sebagai satu 

kesauan diorganisasi menjadi unit kerja yang 

secara dinamis menyelenggarakan berbagai 

kegiatan pembelajaran yang kreatif untuk 

mencapai suatu tujuan.
23

 Menurut Arikunto, 
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kelas adalah sekelompok peserta didik yang 

pada waktu yang sama menerima pelajaran yang 

sama dari guru yang sama.
24

 

Dari beberapa pengertian kelas di atas, 

dapat disimpulkan bahwa kelas adalah unit kerja 

terkecil di sekolah yang digunakan sebagai 

tempat untuk kegiatan belajar mengajar.  

Selanjutnya, pengertian manajemen 

kelas yaitu:Menurut Dirjen PAUD dan Dirjen 

Dikdasmen, manajemen kelas adalah segala 

usaha yang diarahkan untuk mewujudkan 

suasana belajar mengajar yang efektif dan 

menyenangkan serta dapat memotivasi siswa 

untuk belajar dengan baik sesuai dengan 

kemampuan.
25

 Manajemen kelas adalah rentetan 

kegiatan guru untuk menumbuhkan dan 

mempertahankan organisasi kelas yang efektif, 

yaitu meliputi: tujuan pengajaran, pengaturan 

waktu, pengaturan ruangan dan peralatan, dan 

pengelompokan siswa dalam belajar.
26

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa, manajemen kelas adalah 

suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru 

dalam menciptakan atau mempertahankan 

kondisi yang optimal, dalam proses belajar 
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mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

b. Tujuan Manajemen Kelas 

Secara umum manajemen kelas 

dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi dalam 

kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas 

yang baik, yang dapat memungkinkan siswa 

berbuat sesuai dengan kemampuannya. 

Penerapan manajemen kelas produknya dinamis 

sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak 

dicapai. Adapun tujuan manajemen kelas antara 

lain:
27

 Yang pertama, agar pembelajaran dapat 

dilakukan secara maksimal sehingga tujuan 

pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan 

efisien, dan yang kedua untuk memberi 

kemudahan dalam usaha memantau kemajuan 

siswa dalam pelajarannya. 

Menurut Sudirman dkk, tujuan 

manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas 

bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa 

dalam lingkungan sosial, emosional, dan 

intelektual dalam kelas. Fasilitas yang 

disediakan itu meningkatkan proses belajar dan 

bekerja, terciptanya suasana sosial yang 

memberikan kepuasan, suasana disiplin, 

perkembangan intelektual, emosional, dan sikap 

serta apresiasi siswa. 
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Sedangkan Suharsini Arikunto, 

mengatakan bahwa tujuan manajemen kelas 

adalah “agar setiap anak di kelas itu dapat 

bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai 

tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat 

disimpulkan bahwa tujuan manajemen kelas 

adalah untuk menciptakan kondisi suatu kelas 

menjadi lingkungan belajar yang baik sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai baik pula. 

Sedangkan tujuan manajemen kelas itu 

merupakan faktordemi tercapainya tujuan 

pembelajaran.  

c. Kegiatan Manajemen Kelas  

Ada tiga kegiatan inti dalam manajemen kelas, 

yaitu :
28

 

Pertama, Menciptakan iklim belajar 

mengajar yang tepat. Dalam kegiatan 

manajemen kelas diciptakan iklim belajar 

mengajar yang tepat. Kegiatan tersebut 

diarahakan untuk mewujudkan suasana kelas 

yang kondusif dan menyenangkan agar dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dengan baik 

sesuai dengan perkembangan dan 

kemampuannya.    

Kedua, Mengatur ruangan 

belajar.Kegiatan belajar mengajar yang efektif 
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dapat bermula dari iklim kelas yang dapat 

menciptakan suasana belajar yang 

menggairahkan. Untuk itu, perlu diperhatikan 

pengaturan atau penataan ruang kelas dan isinya 

selama kegiatan belajar mengajar.   

Ketiga, Mengelola interaksi belajar 

mengajar. Dalam interaksi belajar mengajar, 

guru dan siswa harus aktif. Tidak mungkin 

terjadi proses interaksi yang edukatif jika hanya 

satu unsur yang aktif. Aktif dalam arti sikap, 

mental, dan perbuatan. 

d. Prinsip-prinsip Manajemen Kelas 

Djamarah menyebutkan, “dalam rangka 

memperkecil masalah gangguan dalam 

manajemen kelas dapat digunakan prinsip-

prinsip manajemen kelas”. Prinsip-prinsip 

manajemen kelas yang dikemukakan oleh 

Djamarah adalah sebagai berikut:
29

 

Pertama. Hangat dan antusias. Hangat 

dan antusias merupakan salah satu prinsip yang 

diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. 

Guru yang hangat dan akrab pada anak didik 

selalu menunjukkan antusias pada tugasnya atau 

pada aktifitasnya akan berhasil dalam 

mengimplementasikan manajemen kelas. 

Kedua, Tantangan. Penggunaan kata-

kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan 

yang menantang akan meningkatkan gairah 
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siswa untuk belajar sehingga mengurangi 

kemungkinan munculnya tingkah laku yang 

menyimpang. 

Ketiga, Bervariasi. Penggunaan alat atau 

media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara 

guru dan anak didik akan mengurangi 

munculnya gangguan, meningkatkan perhatian 

siswa. Kevariasian ini merupakan kunci untuk 

tercapainya manajemen kelas yang efektif dan 

menghindari kejenuhan. 

Keempat, Keluwesan. Keluwesan tingkah 

laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya 

dapat mecegah kemungkinan munculnya 

gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar 

mengajar yang efektif. Keluwesan pembelajaran 

dapat mencegah munculnya gangguan seperti 

keributan siswa, tidak ada perhatian, tidak 

mengerjakan tugas dan sebagainya. 

Kelima, Penekanan pada hal-hal yang 

positif. Pada dasarnya dalam mengajar dan 

mendidik guru harus menekankan pada hal-hal 

yang positif dan menghindari pemusatan 

perhatian pada hal-hal yang negatif. Penekanan 

pada hal-hal yang positif yaitu penekanan yang 

dilakukan guru terhadap tingkah laku siswa 

yangpositif dari pada mengomeli tingkah laku 

yang negatif,. Penekanan tersebut dapat 

dilakukan dengan pemberian penguatan yang 

positif dan kesadaran guru untuk menghindari 
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kesalahan yang dapat mengganggu jalannya 

proses belajar mengajar. 

e. Indikator Keberhasilan Manajemen Kelas 

Adapun indikator keberhasilan 

manajemen kelas antara lain sebagai berikut:  

Pertama, Setiap siswa mampu untuk 

terus belajar dan bekerja 

Kedua, Setiap siswa mampu untuk terus 

menerus melakukan pekerjaan tanpa 

membuang-buang waktu dengan percuma.
30

 

Ketiga, Terciptanya suasana/kondisi 

belajar mengajar yang kondusif (tertib, lancar, 

berdisiplin, dan bergairah). 

Keempat, Terjadinya hubungan 

interpersonal yang baik antara guru dengan 

siswa dan antar siswa dengan siswa.
31

 

Kelima, guru mengerti perbedaan antara 

mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas  

Keenam, guru melakukan kelas dengan 

mengorganisir prosedur-prosedur, sebab 

prosedur mengajarkan siswa akan pentingnya 

tanggungjawab 

Ketujuh, guru tidak mendisiplinkan siswa 

dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi 

(stiker, penghilangan hak siswa, dll). 
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Kedelapan, guru mengetahui perbedaan 

antara prosedur kelas dan rutinitas kelas.
32

 

f. Lingkup Manajemen Kelas 

Lingkup manajemen kelas yang 

dilakukan kepala sekolah dan guru meliputi :
33

 

Pertama, Manajemen kurikulum, yaitu 

sebuah perencanaan atau pengarahan untuk 

menyelesaikan kurikulum.   

Kedua, Manajemen peserta didik, yaitu 

suatu proses kegiatan yang direncanakan dan 

diusahakan secara sengaja serta pembinaan 

secara continue terhadap seluruh peserta didik 

agar dapat mengikuti KBM dengan efektif dan 

efisien.   

Ketiga, Kegiatan akademik, 

dikategorikan sebagai kegiatan PBM (teaching). 

Keempat, Kegiatan administratif, 

dikategorikan sebagai kegiatan “non teaching” 

sebagai kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan 

guru bagi kelancaran mengajarnya. 

g. Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Kelas 

Untuk dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan maka perlu diketahui faktor-faktor 

apa yang dapat mendukung dan menghambat 

pencapaian tujuan yang diinginkan. Beberapa 
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faktor yang mempenaruhi perwujudan 

manajemen kelas, antara lain sebagai berikut:
34

 

Pertama, Faktor dinamika kelas. 

Lingkungan fisik yang menguntungkan dan 

memenuhi syarat minimal mendukung 

meningkatnya intensitas proses pembelajaran 

dan mempunyai pengaruh positif terhadap 

pencapaian tujuan pembelajaran. Lingkungan 

fisik yang dimaksud meliputi: Ruangan tempat 

berlangsungnya proses belajar, pengaturan 

tempat duduk, ventilasi dan pengaturan cahaya, 

pengaturan penyimpanan barang-barang.  

Kedua, Faktor kurikulum. Kurikulum 

kaitannya dengan manajemen kelas haruslah 

dirancang sebagai jumlah pengalaman edukatif 

yang menjadi tanggung jawab sekolah dalam 

membantu anak-anak mencapai tujuan 

pendidikannya yang diselenggarakan secara 

berencana dan terarah secara terorganisir, karena 

kegiatan kelas bukan sekadar dipusatkan pada 

penyampaian sejumlah materi pelajaran atau 

pengetahuan yang bersifat intelektual, akan 

tetapi juga memperhatikan aspek pembentukan 

pribadi, baik sebagai makhluk individual dan 

makhluk sosial maupun sebagai makhluk yang 

bermoral. 

Ketiga, Faktor gedung dan sarana kelas. 

Perencanaan dalam membangun sebuah gedung 
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untuk sebuah sekolah berkenaan dengan jumlah 

dan luas setiap ruangan, letak, dan dekorasinya 

yang harus disesuaikan dengan kurikulum yang 

dipergunakan.Akan tetapi karena kurikulum 

selalu dapat berubah, sedang ruangan atau 

gedung bersifat permanen maka diperlukan 

kreativitas dalam mengatur pendayagunaan 

ruang/gedung yang tersedia berdasarkan 

kurikulu yang dipergunakan.Dalam konteks ini, 

kepandaian guru dalam manajemen kelas sangat 

dibutuhkan. 

h. Aspek Manajemen Kelas 

Manajemen kelas harus dilakukan oleh 

guru guna memberikan dukungan terhadap 

keberhasilan belajar siswa. Aspek-aspek yang 

perlu diperhatikan dalam manajemen kelas yang 

baik meliputi sifat kelas, pendorong  kekuatan 

kelas, situasi kelas, tindakan efektif dan 

kreatif.Sebagai sebuah kegiatan, manajemen 

kelas yang harus dilakukan oleh guru terutama 

untuk tingkat SD/MI, aspek-aspek yang perlu 

diperhatikan dan dikembangkan yaitu:
35

 

Mengecek kehadiran, mengumpulkan hasil 

pekerjaan siswa, memeriksa, dan menilai hasil 

pekerjaan, pemeliharaan arsip, menyampaikan 

materi pelajaran, dan memberikan tugas.  
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i. Fungsi Manajemen Kelas 

Fungsi manajemen kelas sebenarnya 

merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen 

yang diaplikasikan di dalam kelas oleh guru 

untuk mendukung tujuan pembelajaran yang 

hendak dicapainya. Fungsi-fungsi manajerial 

yang perlu dilakukan oleh guru yaitu:
36

 

Pertama, merencanakan. Merencanakan 

adalah membuat suatu target yang akan dicapai 

atau diraih di masa depan.   

Kedua, mengorganisasikan. 

Mengorganisasikan berarti : (a) menentukan 

sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan, (b) merancang 

kelompok kerja yang berisi orang yang mampu 

membawa organisasi pada tujuan, (c) 

menugaskan seseorang atau kelompok dalam 

suatu tanggungjawab tugas, (d) mendelegasikan 

wewenang kepada individu yang berhubungan 

dengan keleluawasaan melaksanakan tugas.  

Ketiga, memimpin. Seoranng pemimpin 

dalam melaksanakan amanatnya apabila ingin 

dipercaya dan diikuti harus memiliki sifat 

kepemimpinan yang senantiasa dapat menjadi 

pengarah yang didengar ide dan pemikirannya 

oleh anggota organisasi.  

Keempat, mengendalikan. Pengendalian 

adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas 
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sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang 

direncanakan. 

j. Azas-azas Manajemen Kelas 

Terdapat beberapa azas manajemen kelas, 

antara lain sebagai berikut:  

Pertama, Azas Apersepsi. Apersepsi 

adalah memperoleh tanggapan-tanggapan baru 

dengan bantuan tanggapan yang telah ada. 

Pengetahuan (struktur kognitif) yang telah 

dimiliki siswa dapat digunakan untuk 

memahami sesuatu yang belum diketahui 

sehingga didapat sesuatu yang bernakna bagi 

siswa. Apersepsi diharapkan dapat 

membangkitkan minat dan perhatian siswa 

terhadap sesuatu.
37

 

Kedua, Azas Peragaan. Peragaan 

merupakan metode pembelajaran yang sangat 

efektif karena sangat menarik bagi siswa apalagi 

jika peragaan itu menggambarkan aktivitas yang 

sebenarnya. 

Azas peragaan dapat diwujudkan dalam 

bentuk: (1) pengalaman langsung; (2) 

pengalaman yang diatur, (3) dramatisasi; (4) 

demonstrasi; (5) karyawisata; (6) pameran; (7) 

televisi sebagai alat peraga; (8) film sebagai alat 

peraga; dan (9) gambar sebagai alat peraga. 

Ketiga, Azas Motivasi. Dalam 

menjalankan tugasnya sebagai edukator, guru 

                                                             
37

Afriza, Manajemen Kelas, 11.  



35 
 

 

juga bertugas sebagai motivator yang 

mendorong siswa untuk melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu demi suksesnya tujuan 

belajar. Guru harus bisa memotivasi siswa agar 

memiliki semangat dan kemauan untuk lebih 

giat belajar. Beberapa contoh yang dapat 

diterapkan guru dalam memotivasi siswa antara 

lain: Mendesain tujuan pembelajaran agar lebih 

menarik dan jelas, menciptakan suasana yang 

kondusif dan menyenangkan, memberikan 

reward (penghargaan) bukan sebaliknya 

memberikan hukuman (punishment), 

memberikan siswa pekerjaan rumah yang 

disesuaikan dengan kemampuan siswa, dan 

mendiskusikan hasil evaluasi siswa.  

Keempat, Asas Belajar Aktif. Siswa harus 

didorong untuk terlibat secara aktif dalam 

kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan guru 

baik mental maupun fisiknya. Hal ini bertujuan 

agar siswa dapat menyerap kebermaknaan 

pembelajaran yang akan berguna bagi dirinya. 

Kelima, Azas Kerjasama. Proses belajar 

mengajar harus memberikan kesempatan bagi 

siswa untukberlatih bagaimana hidup dalam 

kelompok dan menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi secara bersama-sama. Diharapkan 

siswa dapat menghayati makna kerjasama dan 

nantinya dapat menerapkannya dalam kehidupan 

bermasyarakat, karena siswa juga merupakan 
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pelaku masyarakat yang sangat dituntut untuk 

dapat memajukan masyarakat secara bersama-

sama. 

Keenam, Azas Mandiri. Guru sebagai 

fasilitator harus dapat menghubungkan 

pengetahuan baru dengan pengetahuan yang 

telah dimiliki siswa agar siswa dapat memaknai 

pembelajaran secara mandiri.  

Ketujuh, Azas Penyesuaian dengan 

Individu Siswa. Kemampuan tiap siswa dalam 

menguasai suatu materi pelajaran berbeda-

beda,sehingga guru dituntut untuk mampu 

menyesuaikan iklim pembelajaran dengan 

kecepatan masingmasing anak. Guru perlu 

paham benar karakteristik masingmasing anak 

didiknya untuk dapat menciptakan pembelajaran 

yang adaptif dengan karakteristik semua anak 

didiknya. 

Kedelapan, Azas Korelasi. Azas korelasi 

adalah mengaitkan pokok bahasan yang 

diajarkan dengan pokok bahasan lain dalam satu 

mata pelajaran ataupun dengan pelajaran lain. 

Asas ini digunakan untuk dapat membuat suatu 

pokok bahasan lebih bermakna bagi siswa. 

Tidak jarang siswa melupakan apa yang telah 

diajarkan sebelumnya. 

Kesembilan, Azas Evaluasi yang Teratur. 

Melakukan evaluasi terhadap proses belajar 

mengajar yang ditunjukan oleh kinerja siswa 
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dalam belajar perlu dilakukan secara teratur dan 

berkesinambungan selama dan setelah proses 

belajar mengajar berlangsung.
38

 

2. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran secara harfiah berarti proses 

belajar. Pembelajaran dapat dimaknai sebagai 

proses penambahan pengetahuan dan wawasan 

melalui rangkaian aktivitas yang dilakukan secara 

sadar oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan 

dalam dirinya, sehingga terjadi perubahan yang 

sifatnya positif, dan pada tahap akhir akan didapat 

ketrampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru.  

Winkel menjelaskan bahwa pembelajaran 

merupakan seperangkat tindakan yang dirancang 

untuk mendukung proses belajar peserta didik 

dengan memperhitungkan kejadian-kejadian 

eksternal yang berperan terhadap rangkaian 

kejadian-kejadian internal yang berlangsung pada 

peserta didik.  

Selanjutnya, Depdiknas menjelaskan bahwa 

pembelajaran dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks 

yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. 

Pembelajaran bukanlah seperangkat fakta, konsep, 

atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. 
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Manusia harus mengonstruksi pembelajaran itu dan 

membentuk makna melalui pengalaman nyata.
39

 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pembelajaran adalah suatu proses belajar 

sebagai wahana menambah wawasan dan 

pengetahuan yang dilakukan secara sadar dan 

bertujuan agar dapat merubah tingkah laku yang 

lebih positif.  

Matematika merupakan  suatu ilmu yang 

berhubungan atau menelaah bentuk-bentuk atau 

struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-

hal tersebut. Definisi tentang matematika oleh 

beberapa pakar yang diungkapkan oleh R. Soedjadi: 

(a) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan 

eksak dan terorganisir secara sistematik, (b) 

Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan 

dan kalkulasi, (c) Matematika adalah pengetahuan 

tentang penalaran logic dan berhubungan dengan 

bilangan, (d) Matematika adalah pengetahuan 

tentang aturan-aturan yang ketat.  

Menurut Marsigit, matematika adalah 

himpunan dari nilai kebenaran dalam bentuk suatu 

pernyataan yang dilengkapi dengan bukti. 

Sedangkan menurut Erman Suherman, dkk, 

matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif.  

Dari beberapa pengertian matematika di 

atas, dapat disimpulkan bahwa matematika adalah 

                                                             
39
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suatu ilmu yang menelaah struktur-struktur yang 

abstrak dengan penalaran yang logik dengan 

pernyataan yang dilengkapi bukti dan melalui 

kegiatan penelusuran yang memerlukan imajinasi, 

intuisi, dan penemuan sebagai kegiatan pemecahan 

masalah dan alat komunikasi, pengetahuan tentang 

bilangan dan kalkulasi, serta hubungan di antara 

hal-hal tersebut.  

Pembelajaran matematika adalah suatu 

proses belajar mengajar terencana dan terprogram 

yang melibatkan guru matematika dengan 

menyusun suatu rancangan rencana pembelajaran, 

mengevaluasi pembelajaran dan refleksi 

pembelajaran, serta melibatkan siswa berdasarkan 

kurikulum dengan segala interaksi dan proses 

komunikasi di dalamnya dengan tujuan untuk 

melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik 

kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif, 

mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah, serta mengembangkan kemampuan 

menyampaikan informasi.
40

 

3. Gender 

a. Pengertian Gender 

Kata gender dalam istilah bahasa 

Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa 

Inggris, yaitu “gender”. Jika dilihat dalam 

kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas 
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dibedakan pengertian antara sex dan gender. 

Sering kali gender dipérsamakan dengan seks 

(jenis kelamin laki-laki dan perempuan).
41

 Pada 

sumber lain, Oakley dalam Sex, Gender and 

Society menuturkan bahwa gender berarti 

perbedaan yang bukan biologis dan bukan 

kodrat Tuhan. Perbedaan biologis merupakan 

perbedaan jenis kelamin (sex) adalah kodrat 

Tuhan maka secara permanen berbeda dengan 

pengertian gender. Gender merupakan 

behavioral differences (perbedaan perilaku) 

antara laki-laki dan perempuan yang 

dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang 

bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan 

oleh manusia (bukan kodrat) melalui proses 

sosial dan kultural yang panjang. Dalam The 

Cultural Construction of Sexuality sebagaimana 

yang diuraikan oleh Caplan bahwa behavioral 

differences (perbedaan perilaku) antara 

perempuan dan laki-laki bukanlah sekadar 

biologis, namun melalui proses kultural dan 

sosial. Dengan demikian, gender dapat berubah 

dari tempat ke tempat, dari waktuke waktu, 

bahkan dari kelas ke kelas, sedangkan jenis 

kelamin biologis akan tetap tidak berubah.
42
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Menurut Siti Azisah dkk, gender adalah 

perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang 

dibangun secara sosial dan cultural yang 

berkaitan dengan peran, perilaku, dan sifat yang 

dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan 

yang dapat dipertukarkan.
43

 

Dalam buku Women‟s studies 

Encyclopedia, Gender adalah suatu konsep 

kultural yang berkembang dimasyarakat yang 

berupaya membuat perbedaan peran, perilaku, 

mentalitas dan karakter emosional antara laki - 

laki dan perempuan.
44

 

Dari definisi di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa gender adalah suatu 

konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarya 

bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk 

atau diubah tergantung dari tempat, 

waktu/zaman, suku/ ras/bangsa, budaya, status 

sosial, pemahaman agama, negara ideologi, 

politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, 

gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan 

buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan 

memiliki sifat relatif. Hal tersebut bisa terdapat 

pada laki-laki maupun pada perempuan. 

Sedangkan jenis kelamin (seks) merupakan 

kodrat Tuhan (Ciptaan Tuhan) yang berlaku 
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dimana saja dan sepanjang masa yang tidak 

dapat berubah dan dipertukarkan antara jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan. 

b. Kesetaraan dan Keadilan Gender  

Tujuan memahami gender adalah untuk 

memutuskan ketimpangan gender dalam rangka 

meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender. 

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi 

bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia 

agar berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 

politik,sosial budaya, pertahanan dan keamanan 

nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil 

pembangunan tersebut. Sedangkan, keadilan 

gender adalah suatu kondisi adil untuk 

perempuan dan laki-laki   melalui proses budaya  

dan  kebijakan  yang  menghilangkan  

hambatan-hambatan  berperan  bagi perempuan 

dan laki-laki.
45

 

Terwujudnya kesetaran dan keadilan 

gender ditandai dengan tidak adanya 

diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan 

dengan demikian mereka memiliki akses, 

kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas 

pembangunan serta memperoleh manfaat yang 

setara dan adil dari pembangunan. Memiliki 
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akses dan partisipasi berarti memiliki peluang 

atau kesempatan untuk menggunakan sumber 

daya dan memiliki wewenang untuk mengambil 

keputusan terhadap cara penggunaan dan hasil 

sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti 

memiliki kewenangan penuh untuk mengambil 

keputusan atas penggunaan dan hasil sumber 

daya. Gender telah menjadi prespektif baru yang 

sedang diperjuangkan untuk menjadi control 

bagi kehidupan social, sejauh mana prinsip 

keadilan, penghargaan martabat manusia dan 

perlakuan yang sama di hadapan apapun antar 

sesama manusia termasuk laki-laki dan 

perempuan.
46

 

Upaya mewujudkan Kesetaraan dan 

Keadilan Gender (KKG), di Indonesia 

dituangkan dalam kebijakan nasional 

sebagaimana ditetapkan dalam Garis-Garis 

Besar Haluan Negara (GBHN) 1999, UU No. 25 

th. 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional- PROPENAS 2000-2004, dan 

dipertegas dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 

2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) 

dalam Pembangunan nasional, sebagai salah 

satu strategi untuk mewujudkan keadilan dan 

kesetaraan gender. Kesetaraan  dan  keadilan  

gender  adalah  suatu  kondisi  dimana  porsi  

dan  siklus  sosialperempuan  dan  laki-laki  
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setara,  serasi,  seimbang  dan  harmonis.  

Kondisi  ini  dapat  terwujud apabila  terdapat  

perlakuan  adil  antara  perempuan  dan  laki-

laki.  Penerapan  kesetaraan  dan keadilan  

gender  harus  memperhatikan  masalah  

kontekstual  dan  situasional,  bukan  

berdasarkan perhitungan secara matematis dan 

tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan 

adalah konsep filosofis yang bersifat kualitatif, 

tidak selalu bermakna kuantitatif.
47

 

Berikut merupakan wujud Kesetaraan dan 

Keadilan Gender:
48

 

1. Akses:  Kesempatan  yang  sama  bagi  

perempuan  dan  laki-laki  pada  sumberdaya 

pembangunan.  Contoh:  memberikan  

kesempatan  yang  sama  memperoleh 

informasi  pendidikan  dan  kesempatan  

untuk  meningkatkan  karir  bagi  PNS  laki-

laki dan perempuan. 

2. Partisipasi:  Perempuan  dan  laki-laki  

berpartisipasi  yang  sama  dalam  proses 

pengambilan keputusan. Contoh: 

memberikan peluang yang sama antara laki-

laki dan perempuan untuk  ikut serta dalam  

menentukan pilihan pendidikan di dalam 
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tangga;  melibatkan  calon  pejabat  

struktural  baik  dari  pegawai  laki-laki 

maupun  perempuan  yang  berkompetensi  

dan  memenuhi  syarat  ”Fit  an  Proper 

Test” secara obyektif dan transparan. 

3. Kontrol:  perempuan  dan  laki-laki  

mempunyai  kekuasaan  yang  sama  pada 

sumberdaya  pembangunan.  Contoh:  

memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi 

PNS laki-laki dan perempuan dalam 

penguasaan terhadap sumberdaya (misalnya: 

sumberdaya  materi  maupun  non  materi  

daerah)  dan  mempunyai  kontrol  yang 

mandiri  dalam  menentukan  apakah  PNS  

mau  meningkatkan  jabatan  struktural 

menuju jenjang yang lebih tinggi. 

4. Manfaat:  pembangunan  harus  mempunyai  

manfaat  yang  sama  bagi  perempuan dan 

laki-laki. Contoh: Program pendidikan dan 

latihan (Diklat) harus memberikanmanfaat 

yang sama bagi PNS laki-laki dan 

perempuan. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka di 

atas, kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah 

bahwasannya ada perbedaan efektivitas manajemen 

kelas berbasis gender pada pembelajarana matematika 

di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar. 
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D. Pengajuan Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban-jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian.49 

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka selanjutnya 

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

H0 : Tidak ada perbedaan efektifitas manajemen 

kelas berbasis gender pada pembelajaran 

matematika di MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar  

Ha : Ada perbedaan efektifitas manajemen kelas 

berbasis gender pada pembelajaran matematika 

di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian merupakan keseluruhan 

proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang 

hal-hal yang akan dilakukan dengan tujuan untuk 

pertanggung jawaban terhadap semua langkah yang 

akan diambil selama penelitian. Metode penelitian yang 

digunakan penulis dalam penelitian ini dengan melihat 

pertimbangan yang ada adalah dengan metode 

penelitian experiment.Penelitian eksperimen merupakan 

kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh suatu perlakuan atau tindakan atau treatmen 

pendidikan terhadap variabel dependen dalam kondisi 

yang terkendali. Dalam penelitian ini menggunakan 

metode quasi experiment research karena mempunyai 

kelompok kontrol yang diambil secara random, akan 

tetapi kelompok tersebut tidak dapat berfungsi 

sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar 

yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.
50

 

Dalam rancangan penelitian ini penulis 

menggunakan satu variabel.Variabel penelitian pada 

dasarnya adalah suatu sifat atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Macam variabel ada dua yakni: 

1. Variabel Bebas (Independent variabel) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).51Dalam penelitian ini yang menjadi 

variabel bebas yaitu manajemen kelas.  

2. Variaabel Terikat (Dependent variabel) adalah 

variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas.
52

 Dalam penelitian 

ini, variabel bebasnya yaitu kelas campuran, kelas 

laki-laki, dan kelas perempuan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas keseluruhan subjek atau objek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya.
53

 Dalam penelitian termasuk 

dalam populasi yang terbatas yaitu seluruh peserta didik 

kelas IV A, IV B, dan III B di MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar.  

Sampel merupakan objek yang dipelajari atau 

sebagai sumber data. Sampel adalah bagian dari jumlah 
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dan karakteristik yang dimiliki populasi.
54

Apa yang 

dipelajari dari sampel maka kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi, sehingga sampel yang 

diambil dari populasi harus representatif. 

Dalam penelitian ini semua populasi yang 

berjumlah 62 siswa dijadikan sebagai sampel yang 

terbagi menjadi tiga kelas yaitu kelas IV A (kelas laki-

laki) yang terdiri atas 24 siswa, kelas IV B (kelas 

perempuan) yang terdiri atas 23 siswa, serta kelas III B 

(kelas campuran) terdiri atas 15  siswa. Mengingat 

jumlah populasi kurang dari 100 peserta didik, maka 

seluruh populasi digunakan menjadi sampel.Adapun 

teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh 

yaitu teknik penentuan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel.
55

 

 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila 

menggunakan instrumen. Instrumen penelitian 

merupakan alat bantu bagi peneliti dalam 

mengumpulkan data. Kualitas instrumen akan 

menentukan kualitas data yang terkumpul. Adapun data 

yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data 

tentang indikator keberhasilan manajemen kelas untuk 

mengetahui efektivitas manajemen kelas pada 
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pembelajaran matematika berbasis gender di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar.    

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu 

yang digunakan dan dipilih oleh peneliti dalam kegiatan 

mengumpulkan data penelitian yang bertujuan agar 

penelitian tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. 

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

kuesioner atau angket. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan 

adalah angket. Instrumen angket digunakan untuk 

membahas tentang indikator keberhasilan manajemen 

kelas dengan menggunakan skala likert. Instrumen 

angket dilakukan uji coba terlebih dahulu setelah itu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas yang berfungsi 

untuk mengetahui apakah item pertanyaan yang ada 

pada angket tersebut valid atau tidak dan hanya item 

yang valid dan reliabel saja yang dapat digunakan 

dalam penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data adalah cara yang 

dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar yang diterapkan.
56

 Teknik 
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pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini yaitu: 

a. Angket (Kuesioner) 

Angket atau kuesioner merupakan suatu 

daftar pertanyaan atau pernyataan tentang topik 

tertentu yang diberikan kepada subjek, baik 

secara individual atau kelompok.Tujuan 

penyebaran angket adalah mencari informasi 

yang lengkap mengenai suatu masalah.Angket 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket tertutup yang sudah disediakan 

jawabannya sehingga respoden tinggal memilih 

dengan memberikan tanda silang (√) pada salah 

satu jawaban.
57

Angket ini dibagikan kepada 

seluruh siswa kelas IV A sebanyak 24 siswa, 

kelas IV B sebanyak 23 siswa, dan kelas III B 

sebanyak 15 siswa. Teknik ini digunakan untuk 

mengetahui efektivitas manajemen kelas pada 

pembelajaran matematika berbasis gender di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar. Adapun 

pelaksanaannya, angket diberikan kepada siswa 

agar mereka mengisi sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya. Siswa diberikan pengarahan 

cara pengisian angket tersebut, dan pengisian 

angket tersebut  tidak mempengaruhi dalam 

penilaian pembelajaran di sekolah. 

Skala yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah skala likert yaitu skala yang digunakan 
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untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang fenomena sosial. Jawaban 

setiap item instrument yang menggunakan skala 

likert mempunyai gradasi positif, sampai 

negatif.58 Dari masing-masing pertanyaan ada 

empat jawaban dengan ketentuan jawaban 

sebagai berikut:  

 Selalu     

 Sering     

 Kadang-kadang   

 Tidak Pernah 

b. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertenetu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
59

 Dalam penelitian ini, peneliti 

mewawancarai guru matematika kelas VI A, IV 

B, dan kelas III B. Kaitannya dengan metode ini 

digunakan untuk mengumpulkandata tentang 

efektivitas manajemen kelas pada pembelajaran 

matematika berbasis gender di MI Mamba’ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar. 

2. Instrumen Penelitian  
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Adapun kisi-kisi instrumen indikator 

keberhasilan manajemen kelas sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 

Instrument Pengumpulan Data 

Variabel Indikator No 

Item 

Jumlah 

Item 

In
d
ik

at
o
r 

M
an

aj
em

en
 K

eb
er

h
as

il
an

 M
an

aj
em

en
 K

el
as

 

a. Setiap siswa mampu untuk 

terus belajar dan bekerja 

dalam pembelajaran 

matematika 

 

1,*2,3,*4,

5 

 

      5 

b. Setiap siswa mampu untuk 

terus menerus melakukan 

pekerjaan tanpa membuang-

buang waktu dengan 

percuma 

 

6,7,8,*9, 

10 

 

      5 

c. Terciptanya suasana/kondisi 

belajar mengajar yang 

kondusif (tertib, lancar, 

berdisiplin, dan bergairah). 

11,12,13, 

14,15 

 

      5 

d. Terjadinya hubungan 

interpersonal yang baik 

antara guru dengan siswa 

dan siswa antar siswa 

16,*17,18,

19,*20 

 

      5 

e. Guru mengerti perbedaan 

antara mengelola kelas dan 

mendisiplinkan kelas 

21,*22, 

*23,24,25 

 

      5 
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f. Guru mengelola kelas 

dengan mengorganisir 

prosedur-prosedur 

26,27,28, 

*29,*30 

 

      5 

g. Guru tidak mendisiplinkan 

siswa dengan ancaman-

ancaman dan konsekuensi 

(stiker, penghilangan hak 

siswa, dll). 

*31,32, 

*33,*34, 

35 

 

      5 

h. Guru mengetahui perbedaan 

antara prosedur kelas dan 

rutinitas kelas 

36,37,38, 

39,40 

      5 

Keterangan : Tanda (*) merupakan nomor-nomor 

yang valid.  

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

a. Uji Validitas Variabel Indikator Keberhasilan 

Manajemen Kelas 

Validitas Isi (Content Validity) adalah 

validitas yang diperoleh setelah dilakukan 

penganalisisan, penelusuran atau pengujian 

terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil 

belajar tersebut. Validitas isi adalah validitas yang 

ditilik dari segi isi itu sendiri sebagai alat pengukur 

hasil belajar yaitu: sejauh mana tes hasil belajar 

sebagai alat pengukur hasil belajar siswa, isinya 

telah dapat mewakili secara representatif terhadap 

keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang 

seharusnya diteskan (diujikan).60 

                                                             
60

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT 

Grafindo Persada, 2012), 164.  
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Validitas Konstruksi (Construct Validity) 

dapat diartikan sebagai validitas yang ditilik dari 

segi susunan, kerangka atau rekaannya. Sebuah 

instrument dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkap data dari variabel yang teliti secara 

tepat.
61

 Untuk menguji validitas instrumen dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

validitas isi kemudian setelah itu dilakukan uji 

validitas dengan bantuan SPSS 16.0.Validitas isi 

adalah pengujian validitas dilakukan atas isinya 

untuk memastikan apakah instrumen 

pengumpulan data dapat mengukur secara tepat 

keadaan yang ingin diukur.Pengujian validitas isi 

dapat dilakukan dengan meminta pertimbangan 

ahli expert judgement. Expect judgement adalah 

seseorang yang memiliki kompetensi dalam 

suatu bidang dapat diminta untuk menilai 

ketepatan isi butir instrumen pengumpulan 

data.
62

Adapun rumus yang digunakan untuk 

mengukur validitas adalah dengan rumus 

korelasi Product Moment. Dengan simpangan 

yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√( ∑    (∑ )  )( ∑     (∑ )  )
 

Keterangan:  

                                                             
61

 Ibid., 166. 
62

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), 120–121. 
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Rxy : Angka indeks korelasi product 

moment 

∑X : Jumlah seluruh nilai x 

∑Y : Jumlah seluruh nilai y 

∑XY : Jumlah hasil perkalian antara     nilai 

x dan y 

N  : Jumlah data63 

b. Uji Reliabilitas Variabel Indikator Keberhasilan 

Manajemen Kelas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrument cukup dapat 

dipercaya sebagai alat pengumpulan data karena 

instrumen tersebut sudah baik.64 Adapun teknik 

yang digunakan untuk menganalisis reliabilitas 

instrument ini adalah dilakukan dengan teknik 

Alpha Cronbach dengan dibantu aplikasi SPSS 

16.0. Dengan rumus di bawah ini: 

    (
 

   
)(  

∑  
∑  

) 

Keterangan:  

    = Nilai reliabilitas 

∑   = Jumlah variansi tiap-tiap skor 

   = Varians total 

   = Jumlah item 

 

                                                             
63

 Edi Irawan, Pengantar Statistik Penelitian Pendidikan 

(Yogyakarta: Aura Pustaka, 2016), 250. 
64

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), 178. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data 

merupakan kegiatan setelah data seluruh responden atau 

sumber data lain terkumpul yang digunakan untuk 

menjawab rumusan masalah dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan.
65

 Data yang telah terkumpul dalam penelitian 

ini akan dianalisis  dengan teknik analisis data yang 

sesuai dengan sifat atau jenis data serta tujuan 

penelitian. Data dalam penelitian ini sesuai rumusan 

masalah.  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

analisis UjiAnova. Anova/ Analisis Varians (analysis of  

variance) adalah suatu metode analisis statistika yang 

termasuk ke dalam cabang statistika iferensi. Dalam 

literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan berbagai 

nama, seperti analisis ragam, sidik ragam, dan analisis 

variansi. Anova dibagi menjadi dua jenis, yaitu anova 

satu arah (one away anova) dan anova dua arah (two 

away anova). Dalam penelitian ini menggunakan one 

away anova, yaitu suatu teknik analisis data yang 

digunakan untuk menguji rata-rata/pengaruh perlakuan 

dari suatu percobaan yang menggunakan satu faktor, di 

mana satu faktor tersebut memiliki tiga atau lebih 

kelompok. Adapun asumsi yang harus dipenuhi dalam 

uji one away anova antara lain: data dari populasi 

(sampel) berjenis interval atau rasio, sampel yang akan 

                                                             
65

 Metode dan Teknik Menyusun Tesis, 105.   
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diuji lebih dari dua kelompok, populasi yang akan diuji 

berdistribusi normal, dan varian setiap sampel harus 

sama.
66

Adapun langkah-langkah dalam prosedur One-

Way ANOVA adalah sebagai berikut : 

1. Tes Homogenitas Varian (Test of Homogeneity of 

Variance) 

Asumsi dasar dari analisis ANOVA adalah 

bahwa seluruh kelompok yang terbentuk harus 

memiliki variannya sama. Untuk menguji asumsi 

dasar ini dapat dilihat dari hasil test homogenitas 

dari varian dengan menggunakan uji Levene 

Statistic. Hipotesis yang digunakan dalam tes 

homogenitas varian adalah : 

H0 : Diduga bahwa seluruh varian populasi 

adalah sama 

Ha : Diduga bahwa seluruh varian populasi 

adalah berbeda 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah: 

 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 

2. Pengujian ANOVA  

Uji statistik yang digunakan untuk menguji 

hipotesis nol bahwa semua kelompok mempunyai 

mean populasi yang sama adalah Uji F. Hasil F 

diperoleh dari rata-rata jumlah kuadrat (mean 

square) antar kelompok yang dibagi dengan rata-

rata jumlah kuadrat dalam kelompok dengan rumus: 

                                                             
66

 Supriyadi, dkk, Bahan Ajar (Teori dan Konsep Dasar 

Statistika dan Lanjutan), (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), 62-63. 
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F = S
2

B / S
2
W                                                

Dimana : 

S
2
B  = variansi antar perlakuan 

S
2
W = variansi dalam perlakuan 

Hipotesis yang digunakan dalam pengujian 

ANOVA adalah: 

H0 : Diduga bahwa seluruh kelompok dari rata-

rata populasi adalah sama 

Ha : Diduga bahwa seluruh kelompok dari rata-

rata populasi adalah berbeda 

Dasar dari pengambilan keputusan adalah: 

 Jika F hitung > F tabel 0,05, maka H0 ditolak  

 Jika F hitung < F tabel 0,05, maka H0 

diterima 

3. Tes Post Hoc 

Dari pengujian ANOVA (F test) telah 

diketahui bahwa secara umum seluruh kelompok 

memiliki perbedaan (tidak sama). Untuk mengetahui 

lebih lanjut perbedaan yang terjadi antar kelompok 

maka digunakan tes Post Hoc dengan menggunakan 

salah satu fungsi Tukey. Adapun hipotesis yang 

digunakan dalam tes ini adalah: 

H0 : Diduga bahwa kedua kelompok memiliki 

nilai rata-rata yang sama 

Ha : Diduga bahwa kedua kelompok memiliki 

nilai rata-rata yang berbeda.  

Dasar dari pengambilan keputusan adalah: 

 Jika probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

 Jika probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

1. Latar Belakang Madrasah  

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar 

Siman   berdiri di tengah masyarakat pedesaan dan 

agamis. Mata pencaharian masyarakat pada 

umumnya pada bidang Pertanian dan Wiraswasta. 

Sebagian besar anggota masyarakat menjalankan 

agama secara baik. Motivasi dan keinginan orang tua 

menyekolahkan putra-putrinya di madrasah ini 

relatif lebih tinggi, dikarenakan rata-rata pendidikan 

orangtua dengan latar belakang agamis. 

Madrasah Ibtidaiyah Mamba’ul Huda Ngabar 

Siman   terus berupaya berbenah diri untuk mampu 

berprestasi baik akademik maupun non akademik 

yang cukup baik pada tingkat kecamatan. Dimana 

hal ini telah disadari oleh semua warga Madrasah 

akan dapat diperoleh dengan kerja keras dan 

kontinyu serta dukungan semua stakeholder. Jumlah 

guru dan kualifikasinya yang beranjak ke arah 

memadai menjadi modal utama untuk meningkatkan 

motivasi dan etos kerja yang tinggi, selain dukungan 

dana yang sangat kurang. 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah 

Adapun visi, misi, dan tujuan MI Mamba’ul 

Huda Ngabar antara lain sebagai berikut: 
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a. Visi 

Visi MI Mamba’ul Huda Ngabar yaitu 

menjadi lembaga pendidikan dasar Islam yang 

unggul dan berjiwa pesantren. 

b. Misi  

Misi MI Mamba’ul Huda Ngabar yaitu :  

1) Membentuk generasi muslim yang berjiwa 

keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, 

ukhuwah islamiyah dan kebebasan 

2) Membentuk generasi yang bertaqwa, beramal 

sholeh, berbudi luhur, berbadan sehat, 

berpengetahuan luas, berfikiran bebas, 

berjiwa wiraswasta dan cinta tanah air 

3) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif, agar anak didik dapat 

berkembang secara optimal, sesuai dengan 

potensi yang dimiliki 

4) Mengembangkan kemampuan dasar anak 

didik dalam membaca al-Qur’an, ilmu 

pengetahuan, bahasa arab, bahasa inggris, 

ketrampilan dan seni 

5) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

aman, sehat, bersih dan indah. 

c. Tujuan 

Adapun tujuan didirikannya MI Mamba’ul Huda 

Ngabar yaitu : 
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1) Meningkatan kuantitas dan kualitas sikap dan 

praktik kegiatan serta amaliah keagamaan 

Islam warga madrasah 

2) Meningkatan kepedulian dan kesadaran 

warga madrasah terhadap keamanan, 

kebersihan dan keindahan lingkungan 

madrasah 

3) Meningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ 

prasarana dan fasilitas yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non 

akademik 

4) Meningkatan nilai UAM (Ujian Akhir 

Madrasah) 

5) Meningkatan minat, bakat, dan kemampuan 

siswa di bidang akademik dan non akademik 

6) Meningkatan kemampuan siswa dalam 

Bahasa Arab dan Inggris serta membaca al-

Qur’an 

7) Memiliki tim olah raga minimal 3 cabang 

yang mampu menjadi finalis tingkat 

kecamatan dan tingkat lainya 

8) Memiliki tim kesenian yang mampu tampil 

minimal pada acara setingkat kecamatan dan 

tingkat lainya 

9) Meningkatan manajemen partisipatif  warga 

madrasah, diterapkanya manajemen 

pengendalian mutu madrasah, terjadi 

peningkatan animo siswa baru, dan 

peningkatan nilai akkreditasi madrasah 
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10) Mewujudkan Madrasah yang bercitra positif, 

yang menjadi pilihan Masyarakat. 

 

  

3. Profil Singkat Madrasah 

MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar 

merupakan sekolah pendidikan dasar yang 

beralamatkan di jalan Sunan Kalijaga No. 09 desa 

Ngabar, kecamatan Siman, kabupaten Ponorogo 

dengan kode pos 63471. MI Mamba’ul Huda 

merupakan sekolah di bawah naungan pondok 

pesantren wali songo Ngabar yang berdiri pada 31 

Desember 1946. Adapun kepala sekolah MI 

Mamba’ul Huda yaitu Bapak Ali Syahadat. 

4. Struktur Organisasi  

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi MI Mamba’ul Huda Ngabar 
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5. Sarana Prasarana  

a. Jumlah Ruang menurut Jenis, Status Kepemilikan, 

dan Kondisi 

Tabel 4.1 

Jumlah Ruang di MI Mamba’ul Huda Ngabar 

No. Jenis Ruang 

Milik Bukan Milik 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

Sub-

Jumlah  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1. Ruang Kelas 20     20   

2. 
Ruang 

Perpustakaan 
1     1   

3. Lab. IPA       0   
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4. 

Ruang 

Kepala 

Sekolah 

1     1   

5. Ruang Guru 1     1   

6. 
Ruang 

Komputer 
1     1   

7. 
Tempat 

Ibadah 
1     1   

8 

Ruang 

Kesehatan 

(UKS) 

1     1   

9 
Kamar Mandi 

/ WC Guru 
2     2   

10 
Kamar Mandi 

/ WC Siswa 
4     4   

11 Gudang     1 1   

12 

Ruang 

Sirkulasi / 

Selasar 

      0   

13 

Tempat 

Bermain / 

Tempat 

Olahraga 

1 1   2   

 

Dari tabel 4.2 bisa diketahui bahwa 

sarana prasana MI Mamba’ul Huda Ngabar 

sudah memadai dan baik untuk kegiatan 

belajar mengajar.  
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B. Deksripsi Data 

1. Deskriptif Statistik 

Deskriptif statistik memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, 

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi) dari masing-masing 

variabel. Variabel yang digunakan meliputi: 

a. Nilai Keberhasilan Manajerial Kelas Campuran  

Tabel 4.2 

Deskriptif Statistik Kelas Campuran  

N Valid 14 

Missing 0 

Mean 33.50 

Median 34.00 

Mode 34 

Std. Deviation 6.723 

Variance 45.192 

Range 20 

Minimum 24 

Maximum 44 

Dari tabel 4.3 menunjukkan nilai N atau jumlah 

data yang diteliti berjumlah 14 sampel. 

Sedangkan untuk nilai mean (rata-rata) dari data 
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di atas adalah sebesar 33,50 yang artinya rata-

rata keberhasilan manajerial kelas campuran 

pada pembelajaran matematika sebesar 33,5% 

dengan nilai maksimum sebesar 44% dan nilai 

minimum 24% pada tahun ajaran 2019 di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar. Dengan 

standart deviasi 6,723 yang berarti bahwa besar 

peningkatan maksimum rata-rata keberhasilan 

manajerial kelas campuran MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar adalah +6,723, sedangkan 

penurunan maksimum rata-rata keberhasilan 

manajerial kelas campuran MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar adalah -6,723 atau dapat 

dikatakan rata-rata nilai penyimpangan rata-rata 

keberhasilan manajerial kelas campuran MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar adalah 

6,72%. 

 

b. Nilai Keberhasilan Manajerial Kelas Laki-Laki 

Tabel 4.3 

Deskriptif Statistik Kelas Laki-laki 

N Valid 21 

Missing 0 

Mean 32.00 

Median 32.00 

Mode 27 
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Dari tabel 4.4 menunjukkan nilai N atau 

jumlah data yang diteliti berjumlah 21 sampel. 

Sedangkan untuk nilai mean (rata-rata) dari data 

di atas adalah sebesar 32,00 yang artinya rata-

rata keberhasilan manajerial kelas campuran 

pada pembelajaran matematika sebesar 32% 

dengan nilai maksimum sebesar 39% dan nilai 

minimum 25% pada tahun ajaran 2019 di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar. Dengan 

standart deviasi 4,266 yang berarti bahwa besar 

peningkatan maksimum rata-rata keberhasilan 

manajerial kelas campuran MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar adalah +4,266, sedangkan 

penurunan maksimum rata-rata keberhasilan 

manajerial kelas campuran MI Mamba’ul Huda 

Al-Islamiyah Ngabar adalah -4,66 atau dapat 

dikatakan rata-rata nilai penyimpangan rata-rata 

keberhasilan manajerial kelas campuran MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar adalah 

4,66%. 

Std. Deviation 4.266 

Variance 18.200 

Range 14 

Minimum 25 

Maximum 39 
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c. Nilai Keberhasilan Manajerial Kelas Perempuan  

Tabel 4.4 

Deskriptif Statistik Kelas Perempuan  

N Valid 21 

Missing 0 

Mean 35.29 

Median 36.00 

Mode 37 

Std. Deviation 3.977 

Variance 15.814 

Range 13 

Minimum 29 

Maximum 42 

 

Dari tabel 4.5 menunjukkan nilai N atau 

jumlah data yang diteliti berjumlah 21 sampel. 

Sedangkan untuk nilai mean (rata-rata) dari data 

di atas adalah sebesar 35,29 yang artinya rata-rata 

keberhasilan manajerial kelas campuran pada 

pembelajaran matematika sebesar 35,29% dengan 

nilai maksimum sebesar 42% dan nilai minimum 

29% pada tahun ajaran 2019 di MI Mamba’ul 

Huda Al-Islamiyah Ngabar. Dengan standart 

deviasi 3,977 yang berarti besar peningkatan 

maksimum rata-rata keberhasilan manajerial kelas 

campuran MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar adalah +3,977, sedangkan penurunan 
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maksimum rata-rata keberhasilan manajerial kelas 

campuran MI Mamba’ul Huda Ngabar Al-

Islamiyah adalah sebesar -3,977 atau dapat 

dikatakan rata-rata nilai penyimpangan rata-rata 

keberhasilan manajerial kelas campuran MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar adalah 

3,977%. 

 

C. Analisis Data (Pengujian Hipotesis) 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas  

Validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat keandalan atau kesahihan 

suatu alat ukur. Instrument dikatakan valid 

apabila instrument tersebut telah sesuai 

mengukur apa yang hendak diukur. Selain itu, 

untuk mendapatkan instrumen yang valid 

dilakukan dengan uji coba. Berdasarkan data 

hasil uji coba validitas angket yang disebarkan 

kepada responden sebanyak 62 siswa, diketahui 

terdapat pernyataan yang valid yaitu:  

Dari 40 butir pernyataan, terdapat 12 item 

yang valid, yaitu nomor 2, 4, 9, 17, 20, 22, 23, 

29, 30, 31, 33, 34. Sedangkan item yang tidak 

valid sebanyak 38 butir, yaitu nomor 1, 3, 5, 6, 

7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 

25, 26, 27, 28, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40.     

b.  Uji Reliabilitas 
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“Reliabilitas alat penilaian adalah 

ketetapan atau keajegan alat tersebut dalam 

menilai apa yang dinilai”. Artinya, kapanpun 

alat penilaian tersebut digunakan akan 

memberikan hasil yang relatif sama. Arikunto 

menembahkan bahwa reliabilitas menunjuk pada 

pada satu pengertian bahwa sesuatu instrument 

cukup dipercaya untuk digunkan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut 

sudah baik.  

Untuk mengetahui reliabilitas soal 

pernyataan, peneliti menggunakan SPSS versi 

16. Menurut Sekaran dalam Priyatno,  

reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, 

sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 

adalah baik. jika setelah dilakukan 

penghitungan, nilai pada cronbach’s alpha 

menunjukkan hasil lebih dari 0,6 maka data 

tersebut reliabel. Hasil uji reliabilitas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini:  

Tabel 4.5 

Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Cronbach's Alpha N of Items 

.862 12 

Hasil perhitungan reliabilitas instrument 

menunjukkan bahwa nilai cronbach’s alpha 

sebesar 0,862. Dengan demikian, dapat 
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disimpulkan bahwa soal pernyataan tersebut 

sudah reliabel dengan kategori baik.  

2. Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui data keberhasilan manajerial kelas 

dari masing-masing kelas, yaitu kelas campuran, 

kelas laki-laki dan kelas perempuan yang berasal 

dari populasi yang berdistribusi normal atau 

tidak.Uji normalitas data keberhasilan manajerial 

kelas menggunakan rumus Kolmogorov-Smirnov 

dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 dan 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Langkah 1: Merumuskan hipotesis  

 H0 : data berdistribusi normal 

 Ha: data tidak berdistribusi normal 

Langkah 2: Melakukan perhitungan dengan 

bantuan aplikasi SPSS 16.0  dengan hasil 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.6 

Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov 

  Kelas 

Campuran  

Kelas  

Laki-Laki  

Kelas 

Perempuan  

N 14 21 21 

Normal Mean 33.50 32.00 35.29 
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Parameters
a
 Std. 

Deviation 
6.723 4.266 3.977 

Most 

Extreme 

Differences 

Absolute .113 .118 .143 

Positive .113 .118 .099 

Negative -.106 -.111 -.143 

Kolmogorov-Smirnov Z .424 .538 .655 

Asymp. Sig. (2-tailed) .994 .934 .784 

a. Test distribution is Normal 

Langkah 3: Mengonsultasikan 

Perhitungan uji normalitas pada tabel 4.7 

dengan Kolmogorov-Smirnov Z variabel kelas 

campuran diperoleh jumlah 0,424 dengan 

Asymp.Sig (2-tailed) diperoleh jumlah 0,994 dan 

Kolmogorov-Smirnov Z variabel kelas laki-laki 

diperoleh jumlah 0,538 dengan  Asymp.Sig (2-

tailed) diperoleh jumlah 0,934, sedangkan 

Kolmogorov-Smirnov Z untuk variabel kelas 

perempuan diperoleh jumlah 0,655 dengan 

Asymp.Sig (2-tailed) diperoleh jumlah 0,784. 

Apabila nilai Asymp.Sig (2-tailed)> 0,05 maka 

dapat dikatakan data berdistribusi normal, 

sebaliknya jika Asymp.Sig (2-tailed)< 0,05 maka 

dapat dikatakan data berdistribusi tidak normal. 

Dengan demikian variabel kelas campuran 

dengan nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,994 

> 0,05 dan variabel kelas laki-laki dengan nilai 
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Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,934 > 0,05 serta 

variabel kelas perempuan dengan nilai 

Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,784 > 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol 

(Ho) diterima, yang berarti data variabel kelas 

campuran, kelas laki-laki, dan kelas perempuan  

berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk 

mengetahui data keberhasilan manajemen kelas 

masing-masing kelas yaitu kelas campuran, kelas 

laki-laki, dan kelas perempuan yang berasal dari 

populasi yang sama atau berbeda. Uji 

homogenitas keberhasilan manajemen kelas dari 

masing-masing kelas campuran, kelas laki-laki, 

dan kelas perempuan menggunakan Levene’s 

Test dengan menggunakan bantuan SPSS 16.0 

dan langkah-langkahnya sebagai berikut: 

Langkah 1:   Merumuskan hipotesis 

 H0: data homogen 

 Ha: data tidak homogen 

Langkah 2: Melakukan perhitungan dengan 

bantuan aplikasi SPSS 16.0  dengan hasil 

sebagai berikut: 
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                Langkah 3: Mengonsultasikan 

Perhitungan uji homogenitas pada tabel 

4.8 dengan menggunakan Levene’s Test 

diperoleh nilai signifikansi dari variabel 

keberhasilan manajerial kelas sebesar 0,52.  

Apabila nilai signifikansi >0,05 maka data 

mempunyai varian yang sama, sedangkan 

sebaliknya apabila nilai signifikansi < 0,05 maka 

data mempunyai varian yang berbeda. Dengan 

demikian data dari nilai keberhasilan manajerial 

kelas dengan  nilai signifikansi 0,52 > 0,05 

dapat disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) 

ditrima, yang berarti asumsi bahwa ketiga varian 

populasi tersebut mempunyai varian yang sama 

atau homogen. 

3. Analisis Efektivitas Manajemen Kelas Berbasis 

Gender   

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

one way anova. Oneway Anova atau anova satu arah 

digunakan untuk menguji perbedaan rata untuk 

lebih dari dua kelompok. Setelah ketiga varian 

terbukti sama, baru dilakukan uji Anova untuk 

Tabel 4.7 

Uji Homogenitas Levene’s Test 

Levene 

Statistic df1 df2 Sig. 

3.137 2 53 .052 
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menguji apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata 

yang sama. Uji Anova efektivitas manajemen kelas 

berbasis gender menggunakan bantuan spss 16.0 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

Langkah 1 : Merumuskan hipotesis  

H0 : Tidak ada perbedaan rata-rata 

efektivitas manajemen kelas berbasis 

gender  

Ha :Ada perbedaan rata-rata efektivitas 

manajemen   kelas berbasis gender     

Langkah 2 : Melakukan perhitungan dengan 

bantuan aplikasi SPSS 16.0  dengan hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 4.8 

One Way Anova  

 
Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

Between 

Groups 
113.571 2 56.786 2.374 .103 

Within 

Groups 
1267.786 53 23.920 

  

Total 1381.357 55    

Langkah 3 : Mengonsultasikan  

Dari hasil uji Anova menunjukkan bahwa 

nilai signifikansi seluruh sampel adalah 0,103 yang 

berarti nilai signifikansi= 0,103 > 0,05  maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis nol (H0) diterima, 
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yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata 

efektivitas manajemen kelas berbasis gender.  

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini, yaitu tabel post hoc. Post hoc 

dilakukan untuk mengetahui kelompok mana yang 

berbeda dan yang sama. Uji post hoc merupakan uji 

lanjutan dari uji Anova jika hasil yang diperoleh 

pada uji Anova adalah H0 ditolak atau terdapat 

persamaan rata-rata efektivitas manajemen kelas 

berbasis gender. Namun, karena uji Anova 

menunjukkan H0 diterima, maka otomatis uji post 

hoc menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata 

efektivitas manajemen kelas berbasis gender di MI 

Mamba’ul Huda Ngabar. Hal ini juga dapat dilihat 

pada tabel post hoc yang tidak menunjukkan tanda 

(*) sebagai penanda bahwa terdapat kelompok yang 

signifikan. 

Gambar 4.2 

Uji Post Hoc 
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Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwasannya 

tidak ada perbedaan efektivitas manajemen kelas 

pada pembelajaran matematika antara kelas 

campuran, kelas laki-laki, dan kelas perempuan. 

  

D. Interpretasi dan Pembahasan  

1. Interpretasi Hasil Penelitian  

Melakukan interpretasi pada dasarnya adalah 

mencari tahu apa arti dari angka, simbol, atau 

narasi/cerita yang diperoleh. Dari hasil uji Anova di 

atas, dapat dilihat dan disimpulkan bahwasaanya 

tidak ada perbedaan yang signifikan antara 

efektivitas manajemen kelas pada pembelajaran 

matematika antara kelas campuran, kelas laki-laki 

maupun kelas perempuan. Seluruh kelas yang 

menjadi penelitian sama-sama memiliki keefektifan 

manajemen kelas pada pembelajaran matematika.  

Dari hasil uji Anova dapat diketahui bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan efektivitas 

manajemen kelas baik kelas campuran, kelas laki-

laki maupun perempuan pada pembelajaran 

matematika. Seluruh kelas memiliki indikasi 

bermanajemen kelas secara efektif, meskipun 

memiliki peraturan, strategi, maupun metode yang 

berbeda ketika pembelajaran berlangsung. Berikut 

penjelasan mengenai hasil penelitian yang 

berdasarkan pada indikator keberhasilan manajemen 

kelas:  
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Pertama, Setiap siswa mampu untuk terus belajar 

dan bekerja. 

Siswa tidak mudah menyerah dan pasif disaat 

mereka merasa tidak tahu atau kurang memahami tugas 

yang harus dikerjakannya. Setidaknya, peserta didik 

masih menunjukkan semangat dan gairahnya untuk 

terus mencoba belajar walaupun mereka menghadapi 

hambatan dan masalah yang sangat sulit.Adapun 

gambaran yang terjadi berdasarkan indikator 

keberhasilan manajemen kelas yang pertama ketika 

pembelajaran matematika di MI Mamba’ul Huda 

Ngabar yaitu sebagai berikut : 

 Kelas campuran  

Meskipun mayoritas dari siswa kelas III B 

menganggap bahwasannya matematika merupakan 

pelajaran yang sulit, akan tetapi mereka tetap 

semangat dan giat dalam belajar matematika. 

Seperti yang diungkapkan oleh guru matematika 

kelas campuran (kelas III B), yaitu ustadzah Binti 

Asyrofah bahwasannya meskipun mereka belum 

paham dengan materi matematika tetap bergairah 

dan bersemangat dalam belajar matematika.  

 Kelas laki-laki  

Untuk kelas laki-laki tidak jauh berbeda 

dengan kelas campuran, ketika siswa kurang 

memahami materi matematika mau berupaya 

untuk bertanya. Setidaknya dengan bertanya siswa 

terlihat memperhatikan materi pelajaran.  

 Kelas perempuan  
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Mayoritas siswa kelas IV B berupaya 

bertanya ketika belum mengerti dan memahami 

materi yang disampaikan oleh guru.  

Kedua, Setiap siswa mampu untuk terus menerus 

melakukan pekerjaan tanpa membuang-buang waktu 

dengan percuma. 

Setiap siswaakan bekerja secepatnya supaya ia 

segera dapat menyelesaikan tugas yang diberikan 

kepadanya. Hal ini akan menjadikan peserta didik 

mampu menggunakan waktu belajarnya seefektif 

mungkin. Sebisa mungkin mereka mengerjakan tugas 

yang diberikan oleh guru, dengan dampingan maupun 

tanpa dampingan dari guru. Bagaimanapun hasilnya, 

siswa tetap berupaya untuk mengerjakan tugas tanpa 

membuang-buang waktu. Hal tersebut sudah menjadi 

adat atau kebiasaan siswa MI Mamba’ul Huda Ngabar, 

ada atau tidaknya guru mereka tetap berada di dalam 

kelas. Lain halnya dengan sekolah lainnya, ketika guru 

tidak bisa mendampingi belajar dikarenakan suatu hal 

yang mendesak, mayoritas dari siswa merasa bebas dan 

lebih sering menghabiskan waktunya untuk bermain.  

Pembahasan lebih rinci terkait penerapan indikator 

keberhasilan manajemen kelas yang kedua pada 

pembelajaran matematika di MI Mamba’ul Huda 

Ngabar yaitu : 

 Kelas campuran  

  Ada beberapa siswa ketika tidak ada 

guru yang mendampingi belajar keluar dari kelas, 

ada juga yang ramai ketika mengerjakan tugas, ada 
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yang tidak mengerjakan tugas karena merasa tidak 

bisa menjawab soal yang diberikan guru. Hal 

tersebut wajar terjadi pada siswa tingkat SD/MI. 

Seperti yang diungkapkan oleh ustaadzah Binti 

Asyrofah kalau ramai di kelas wajar saja untuk 

tingkat siswa SD/MI, karena dunia mereka masih 

taraf bermain.  

 Kelas laki-laki  

  Kelas laki-laki (kelas IV A) sama 

halnya dengan kelas campuran (kelas III B). 

Meskipun tingkat umurnya lebih tinggi 

dibandingkan kelas III B, namun siswa kelas IV A 

dunianya masih tahap bermain. Ketika ada guru 

yang mendampingi belajar, siswa terlihat antusias. 

Berbeda ketika guru tidak mendampingi ketika 

belajar, siswa terlihat ramai dan kurang kondusif.   

 Kelas perempuan  

  Begitu juga dengan kelas IV B, tidak 

jauh berbeda dengan kelas III B dan kelas IV A 

bahkan sama.   

Ketiga,Terciptanya suasana/kondisi belajar 

mengajar yang kondusif (tertib, lancar, berdisiplin, 

dan bergairah). 

Suasana belajar yang kondusif merupakan 

suasana yang sangat diharapkan. Dengan terciptanya 

suasana belajar yang kondusif, tujuan pembelajaran 

akan tercapai.  Seluruh siswa belajar dengan 

nyaman, damai, tertib, disiplin akan memudahkan 

guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 
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Suasana belajar yang kondusif yaitu suasana atau 

keadaan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar di dalam kelas.
67

 Suasana 

kelas yang kondusif tentunya tidak tercipta dengan 

sendirinya, tetapi harus diciptakan dan guru sebagai 

manajer kelas merupakan kunci utama terciptanya 

kondisi kelas yang kondusif.  

Radno Harsanto mengungkapkan bahwa 

terdapat empat jenis kelas. Pertama, jenis kelas yang 

selalu gaduh. Tipe kelas ini mengharuskan guru 

bergelut dengan siswa sepanjang hari untuk 

menguasai kelas. Segala jenis hukuman, peringatan, 

perintah sering diabaikan bahkan kurang efektif 

ketika diterapkan. Kedua, jenis kelas yang gaduh 

akan tetapi suasananya lebih positif. Implementasi 

dari kelas jenis ini yaitu bahwa guru mencoba 

menciptakan suasana belajar yang menyenangkan 

bagi siswa dengan cara membuat permainan, 

bercerita, dan lainnya. Akan tetapi, jenis kelas ini 

juga masih menimbulkan masalah. Banyak siswa 

yang lalai dengan suasana pelajaran dan kurang 

memperhatikan materi dengan baik. Ketiga, jenis 

kelas yang tenang dan disiplin. Pada prakteknya, 

guru lebih menekankan pada peraturan yang telah 

dibuat. Siswa yang melanggaar mendapatkan sanksi 

yang sesuai dengan peraturan. Suasana kelas terlihat 

disiplin akan tetapi ketika guru keluar kelas siswa 

                                                             
67

 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas Teori dan Aplikasi 

untuk Menciptakan Kelas yang Kondusif, 186.  
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kembali dengan suasana kelas yang gaduh. Kelas 

jenis ini kurang kondusif jika diterapkan ketika 

pembelajaran. Keempat, jenis kelas yang 

menggelinding dengan sendirinya. Di dalam kelas 

guru menghabiskan sebagian besar waktunya untuk 

mengajar dan tidak untuk menegakkan disiplin. 

Siswa saling berinteraksi dengan baik ketika 

pembelajaran. Kelas jenis ini terlihat lebih kondusif, 

karena antara guru dan siswa dan siswa dengan 

ssiwa saling berinteraksi  dengan baik.
68

 Dari 

keempat jenis kelas di atas, dapat disimpulkan 

bahwa kelas yang ideal yaitu kelas yang 

menggelinding dengan sendirinya karena dapat 

menjadikan kelas yang kondusif.  Mengacu pada  

jenis kelas di atas, terdapat perbedaan anatara kelas 

yang menjadi peneliti, berikut penjelasannya: 

 Kelas campuran  

  Kelas campuran (kelas III B) 

menerapkan kelas jenis kedua, yaitu kelas yang 

gaduh, tetapi suasananya lebih positif. Ustadzah 

Binti Asyrofah menuturkkan bahwasannya 

ketika pembelajaran matematika beliau lebih 

sering menggunakan model pembelajaran 

berupa permainan. Para siswa merasa tertarik 

dengan pembelajaran yang diciptakan oleh 

ustadzah Binti Asyrofah. Tidak dipungkiri 

bahwasannya dengan menerapkan model 

pembelajaran permainan membuat siswa 
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bersemangat dalam belajar, akan tetapi terdapat 

sisi negatifnya, yaitu kelas terlihat ramai. Prinsip 

pembelajaran dari ustadzah Binti Asyrofah yaitu 

menciptakan suasana kelas yang ramai dalam 

artian posistif agar siswa belajar dengan santai 

dan tidak merasa khawatir belajar matematika.  

 Kelas laki-laki  

  Berbeda dengan jenis kelas yang 

diterapkan oleh ustadzah Nur Hidayati, kelas 

yang diterapkan yaitu jenis kelas ketiga, yang 

mana kelas yang terlihat tenang dan disiplin. Hal 

ini terlihat dari cara guru memilih strategi 

pembelajaran, lebih memilih strategi ceramah. 

Strategi ceramah terlihat kurang ideal, karena 

pembelajaran terasa tegang. Akan tetapi ada sisi 

positifnya, siswa terlihat tenang, tidak bergurau, 

dan tidak membuat gaduh. Sisi negatifnya di 

antaranya siswa kurang aktif dan merasa bosan.     

 Kelas perempuan  

Adapun untuk kelas IV B yang 

anggota seluruhnya merupakan anak perempuan 

hampir sama dengan kelas laki-laki (kelas IV 

A), jenis kelas yang diterapkanpun sama, karena 

dipegang oleh ustadzah yang sama, yaitu 

ustadzah Nur Hidayati.  Yang membedakan 

antara kelas IV A dan IV B yaitu pada tingkat 

kecepatan memahami materi pelajaran 

matematika. Siswa kelas IV B lebih cepat dalam 

memahami materi, karena laki-laki di bawah 
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usia 18 tahun bagian otak kanan laki-laki lebih 

berkembanga dulu dibanding otak kirinya. 

Begitu juga sebaliknya dengan perempuaan, 

otak kiri perempuan yang identik dengan ilmu 

pasti seperti matematika dan lainnya.     

Keempat,Terjadinya hubungan interpersonal yang 

baik antara guru dengan siswa dan antar siswa 

dengan siswa. 

Hubungan interpersonal adalah hubungan di 

luar diri, yaitu dengan lingkungan sekitar. Hubungan 

interpersonal yang baik adalah hubungan yang di 

dalamnya terdapat saling mempercayai, mempunyai 

rasa simpati dan empati yang tinggi, dapat terbuka 

antara individu, dan sebagainya menurut 

kemampuan dalam hubungan interpersonal.
69

 

Saling menghargai dan menghormati, 

memiliki rasa simpati dan empati antar sesama 

merupakan anjuran agama. Dalam kehidupan sosial, 

hal yang paling penting agar terjalin hubungan yang 

baik adalah saling menghargai, menghormati, dan 

toleransi terhadap sesama, baik dalam hal beragama, 

berpendapat, dan yang lainnya. Sama halnya ketika 

di sekolah, hal utama yang sangat diharapkan adalah 

terciptanya suasana sekolah yang saling mengerti 

dan memahami setiap perbedaan yang ada. Terlebih 

di lingkup yang kecil seperti ketika pembelajaran di 

dalam kelas. Antara siswa dengan guru harus saling 

menjalin hubungan yang baik, begitu juga antara 
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siswa dengan siswa agar selalu merasakan indahnya 

hidup saling menghargai dan menghormati.  

Hubungan interpersonal erat kaitannya 

dengan kecerdasan interpersonal, karena individu 

yang memiliki kecerdasan interpersonal lebih mudah 

mendapat dan memiliki banyak teman. Dari 

kecerdasan interpersonal akan menajdikan hubungan 

interpersonal yang baik. Indikator hubungan 

interpersonal yaitu keakraban, kontrol, respon yang 

tepat, dan keserasian suasana emosional.
70

  Apabila 

dari keempat indikator hubungan interpersonal 

tersebut diterapkan dalm kehidupan, maka yang 

lingkungan sosial yang nyaman, damai akan terapai. 

Begitu juga apabila indikator tersebut diterapkan di 

sekolahan maupun kelas, maka akan menjadikan 

kondisi belajar yang efektif dan kondusif, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. 

Kaitannya dengan indikator hubungan interpersonal 

tersebut, terdapat beberapa indikator yang  sudah 

diterapkan dalam pembelajaran di MI Mamba’ul 

Huda Ngabar. Berikut penjelasannya:  

 Kelas campuran  

  Indikator hubungan interpersonal 

yang telah diterapkan di kelas III B ini antara 

lain  yaitu: keakraban. Ustadzah Binti Asyrofah 

(guru matematika kelas III B) mengatakan 

bahwasannya dalam pembelajaran matematika, 

                                                             
70

 N Djafar, BAB II KAJIAN TEORITIS Hakikat Hubungan 
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beliau tidak hanya melulu menyampaikan 

materi, akan tetapi lebih kepada pendekatan 

interpersonal kepada para siswa, karena 

sejatinya anak usia SD/MI masih sangat 

membutuhkan bimbingan dan kasih saying. 

Ketika di dalam kelas guru tidak hanya berperan 

sebagai guru, akan tetapi menjadikan dirinya 

sebagai ibu dan siswa menjadi anak. Sehingga, 

dalam pembelajaran matematika lebih 

menerapkan suasana yang santai dan terkontrol 

daripada menerapkan suasana yang tegang. 

Dengan begitu, siswa merasa nyaman belajar 

matematika. Adapun hubungan interpersonal 

antara siswa dengan siswa terlihat baik. Kontrol. 

Indikator hubungan interpersonal yang kedua ini 

telah diterapkan di kelas III B ketika 

pembelajaran matematika. Guru membuat 

peraturan untuk mendisiplinkan siswa sehingga 

perilaku siswa dapat terkontrol dan terkendali. 

Respon yang tepat. Ketika pembelajaran 

matematika berlangsung, siswa antusias dan 

merespon pembelajaran dengan baik. Mayoritas 

siswa mau bertanya ketika belum faham, dan 

mau menjawab pertanyaan ketika diberi soal.   

 Kelas laki-laki  

  Sama halnya dengan kelas III B, 

indikator hubungan interpersonal yang 

diterapkan di kelas IV A, hubungan antar guru 

dengan siswa dan siswa dengan siswa terlihat 
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akrab layaknya keluarga, meskipun ada 

beberapa siswa yang masih  suka mengganggu 

temannya. Kelaspun terkontrol dengan adanya 

peraturan yang telah disepakati bersama, serta 

siswa merespon baik pembelajaran matematika.   

 Kelas perempuan  

  Tidak jauh berbeda dengan kelas 

campuran maupun kelas laki-laki. Indikator 

yang diterapkan sama dengan kelas campuran 

dan kelas laki-laki.   

Dalam kaitannya dengan pembentukan 

hubungan interpersonal, guru sebagai pembimbing 

dituntut bukan saja melalui pendekatan intruksional 

akan tetapi dibarengi dengan pendekatan yang 

bersifat pribadi dalam setiap pembelajaran. 

Hubungan interpersonal pada prinsipnya mengacu 

pada kemampuan untuk menciptakan dan 

mempertahankan hubungan yang saling 

menguntungkan, dan ditandai dengan saling 

memberi dan menerima serta rasa kedekatan 

emosional. Peran guru dalam membentuk hubungan 

interpersonal pada proses pembelajaran yaitu melalui 

aktivitas pembelajaran, sedangkan di luar proses 

pembelajaran melalui pemberian contoh dalam 

bersikap, bertutur kata antar sesama guru, maupun 

interaksi antara guru dengan siswa.
71

 

Kelima,Guru mengerti perbedaan antara mengelola 

kelas dan mendisiplinkan kelas 
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Mengelola kelas adalah ketrampilan guru 

untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

optimal dan mengembalikan kondisi pembelajaran 

yang terganggu. Sedangkan mendisiplinkan kelas 

adalah menetapkan aturan yang dilakukan secara 

sadar tanpa adanya paksaan dari pihak lain serta 

keadaan tersebut berjalan dengan tertib tanpa adanya 

penyimpangan-penyimpangan yang fatal baik yang 

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.  

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui 

bahwasannya kedua elemen tersebut memiliki ranah 

yang berbeda. Pada dasarnya kedua elemen tersebut 

memiliki keterkaitan yang secara tidak langsnung 

bisa dirasakan. Mendisiplinkan kelas bisa dengan 

cara menetapkan aturan-aturan atau norma-norma 

yang telah disepakati bersama, sehingga apabila 

melanggar akan mendapatkan sanksi. Dengan 

adanya peraturan yang telah disepakati bersamama, 

maka pembelajaran di dalam kelas akan berjalan 

dengan optimal dan kondusif. Kondisi kelas yang 

kondusif dan optimal merupakan salah satu tujuan 

diadakannya manajemen kelas.  

Seperti yang diterapkan dalam pembelajaran 

di MI Mamba’ul Huda Ngabar, setiap kelas memiliki 

peraturan masing-masing. Peraturan tersebut dibuat 

dan disepakati bersama. Seperti pada kelas campuran 

kelas (III B), kelas laki-laki (kelas IV A) dan kelas 

perempuan (kelas IV B) pada pembelajaran 

matematika telah ditetapkan peraturan yang telah 
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disepakati bersama, salah satunya yaitu apabila tidak 

mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas, maka 

nilainya akan dikurangi.  Dengan begitu, siswa akan 

merasa jera jika melanggar peraturan.  

Keenam,Guru melakukan kelas dengan 

mengorganisir prosedur-prosedur, sebab prosedur 

mengajarkan siswa akan pentingnya tanggungjawab. 

Prosedur adalah serangkaian aksi yang 

spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan 

dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang 

sama dari keadaan yang sama. Dengan adanya 

prosesdur, maka ketika melakukan sesuatu apapun 

sudah memiliki patokan yang terstruktur, sehingga 

kegiatan yang dilakukan akan berjalan dengan 

lancar.  

Dalam kegiatan belajar mengajar pun juga 

membutuhkan prosedur-prosedur yang hendak 

dijalani. Seperti halnya ketika pembelajaran agar 

tercapai tujuan pembelajaran, maka disusunla RPP 

mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup. Hal ini akan memudahkan seorang guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran. Selain 

mempersiapkan RPP, hal yang tidak kalah penting 

adalah menentukan strategi, metode, media 

pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran terarah. 

Terdapat beberapa prosedur yang hendaknya 

diperhatikan oleh guru, antara lain:  

 Prosedur penggunaan ruangan 
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Sejumlah wilayah perabotan dan 

perlengkapan di dalam ruang kelas membutuhkan 

prosedur untuk untuk mengatur penggunaannya. 

Seperti prosedur peraturan penggunaan meja guru 

dan meja siswa, serta perlengkapan kelas 

lainnya.
72

 

 Prosedur pekerjaan individual dan kegiatan yang 

didampingi guru 

Pertimbangan utama ditetapkannya 

prosedur pekerjaan individual dan kegiatan yang 

didampingi guru yaitu untuk mempertahankan 

perhatian siswa, memungkinkan adanya 

partisipasi siswa, dan menyediakan bantuan jika 

diperlukan.
73

 

 Prosedur perpindahan keluar dan ke dalam 

ruangan  

Hendaknya ketika pembelajaran di kelas, 

guru menentukan prosedur peraturan ketika keluar 

maupun ke dalam kelas, misalnya saat 

pembelajaran berlangsung siswa harus izin ketika 

ke toilet, membuat surat izin ketika berhalangan 

masuk, mengucapkan salam dan bersalaman 

ketika masuk maupun meninggalkan ruang kelas, 

mendapatkan sanksi ketika terlambat masuk 

kelas, dan lain sebagainya. Tujuan utamanya tidak 

lain yaitu agar siswa bertanggungjawab dan 
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pembelajaran berlangsung dengan teratur, 

sehingga kelas menjadi kondusif dan efektif.  

 Prosedur pembelajaran kelompok kecil  

Salah satu kerumitan berkaitan dengan 

pembelajaran kelompok kecil adalah bahwa para 

guru sering kali bekerja dengan satu kelompok 

sementara seisi kelas lainnya terlibat dalam 

pekerjaan individual. Fokus yang terpecah belah 

ini menyulitkan pengawasan, pemberian bantuan, 

dan pengawasan masalah yang munkin timbul. 

Prosedur yang terencana dengan baik merupakan 

sebuah keharusan jika menginginkan 

pembelajaran kelompok berjalan dengan lancar.
74

 

Hal-hal yang perlu diperhatika guru ketika 

pembelajaran dibuat kelompok kecil antara lain 

dengan cara membagi kelompok dengan adil dan 

merata, menentukan peraturan pembelajaran 

kelompok kecil yang mudah dipahami seluruh 

siswa, mengatur posisi tempat duduk, memilih 

strategi dan metode pembelajaran yang sesuai 

dengan materi pembelajaran, serta memberikan 

intruksi yang jelas.   

Apabila dari keempat prosedur di atas 

diterapkan, maka kemungkinan besar siswa akan 

terlatih menjadi anak yang bertanggungjawab atas 

segala hal. Berikut merupakan ulasan terkait 

prosedur yang diterapkan di kelas yang menjadi 

penelitian: 
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Tidak banyak perbedaan antara penerapan 

prosedur di kelas campuran dengan kelas laki-laki 

maupun kelas perempuan. Untuk prosedur yang 

diterapkan pun sama, antara lain: Pertama, prosedur 

pekerjaan individual dan kegiatan yang didampingi 

guru. Dalam prosedur pekerjaan individual guru 

menegaskan kepada siswa agar mengerjakan apa 

yang menjadi tugas masing-masing seperti 

mengerjakan soal latihan harus dikerjakan sebisa 

mungkin dengan waktu yang telah ditentukan, serta 

prosedur kegiatan yang didampingi guru artinya 

seluruh siswa diharuskan memperhatikan penjelasan 

yang disampaikan oleh guru ketika pembelajran 

beralngsung. Kedua, prosedur perpindahan keluar 

dan masuk ruangan. Terdapat peraturan ketika siswa 

masuk dan keluar kelas, misalnya ketika hendak ke 

toilet, siswa harus izin terlebih dahulu kepada guru. 

Ketiga, prosedur pembelajaran kelompok kecil. 

Perbedaan antara kelas campuran dengan kelas laki-

laki maupun perempuan yaitu terletak pada 

penentuan kelompok, kelas campuran terkadang 

membagi kelompok dengan mencampur antara laki-

laki dan perempuan dan terkadang memisahkan 

antara keduanya.  

Pada pembelajaran matematika di kelas 

campuran atau kelas III B, guru menggunkan strategi 

yang unik, meskipun tanpa adanya RPP tetap 

pembelajaran berjalan dengan baik dan 

menyenangkan. Ustadzah Binti Asyrofah lebih 
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sering menggunkan strategi permainan agar siswa 

tidak bosan dan mau belajar dengan aktif. Sedangkan 

pada kelas laki-laki dan kelas perempuan, ustadzah 

Nur Hidayati menggunakan strategi ceramah. 

Meskipun menggunakan strategi dan metode 

ceramah, kelas tetap dalam keadaan yang kondusif.  

 Ketujuh,Guru tidak mendisiplinkan siswa dengan 

ancaman-ancaman dan konsekuensi (stiker, 

penghilangan hak siswa, dll). 

Dijelaskan dalam jurnal Psikologi Fakultas 

Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga 

Jogjakarta, bahwa dari data Komisi Nasional 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa 

mengancam, merendahkan, melihat dengan sinis dan 

lain sebagainya termasuk ke dalam kategori 

kekerasan emosional atau kekerasan verbal.
75

 

Ancaman juga termasuk ke dalam hukuman tidak 

langsung. Jenis hukuman dibagi menjadi dua, yaitu 

hukuman langsung seperti memukul, menampar, 

melempari sesuatu dan lainnya, serta hukuman tidak 

langsung seperti mengancam, menyindir, 

mendiamkan dan lain sebagainya.
76

 

Hukuman yang diberikan kepada siswa 

sebaiknya bersifat positif sehingga hasilnya pun 

berubah positif pada siswa. Apabila hukuman 
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berlandaskan pada hal negatif, tidak menuntut 

kemungkinan akan menimbulkan hal negatif pula.
77

 

Selain itu, hukuman hendaknya bersifat 

pembelajaran, yang berarti ada nuansa belajar dalam 

setiap kebijakan hukuman yang diberikan guru 

kepada siswa.
78

 Seperti meminta siswa untuk 

menghafalkan UUD 1945, mengerjakan soal latihan 

di LKS, dan lain sebagainya.  

Ada beberapa teknik pembinaan disiplin 

kelas yang seharusnya diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran, yaitu: 

 Teknik external control, yaitu suatu teknik yang 

mana disiplin siswa dikendalikan dari luar diri 

siswa. Siswa di dalam kelas senantiasa diawasi 

dan dikontrol agar tidak terbawa dalam 

kegiatan-kegiatan yang kurang positif dan tidak 

produktif. Menurut teknik ini agar siswa disiplin 

di dalam kelas bisa menerapkan hukuman yang 

bersifat positif dan mengandung pembelajaran 

bagi siswa yang tidak disiplin dalam 

pembelajaran, serta menerapkan pemberian 

hadiah bagi siswa yang disiplin dalam 

pembelajaran.    

 Teknik internal control, yaitu suatu teknik yang 

mengusahakan siswa supaya dapat 

mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas. 

Kunci sukses penerapan teknik ini yaitu pada 
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keteladanan guru dalam berdisiplin, seperti 

disiplin waktu, disiplin mengajar, disiplin 

beribadan dan lain sebagainya.  

 Teknik cooperative control, yaitu suatu teknik 

disiplin kelas yang menerapkan kerja sama yang 

baik antara guru dengan siswa di dalam kelas. 

Misalnya, guru dan siswa membuat peraturan 

yang dibuat dan disepakati bersama.
79

 

Cara guru dalam mendisiplinkan siswa 

berbeda-beda. Tujuannya tidak lain hanya melatih 

dan menginginkan siswa agar disiplin dan 

tanggungjawab dalam segala hal. Mengacu pada 

teknik disiplin kelas di atas, dapat dijelaskan kondisi 

dan terapan yang ada di masing-masing kelas 

penelitian: Kelas campuran, kelas laki-laki, dan kelas 

perempuan memiliki kondisi dan terapan teknik 

mendisiplinkan kelas yang sama. Seperti yang 

diterapkan oleh ustdzah Binti Asyrofah (guru 

matematika kelas III B) dan ustadzah Nur Hidayati 

(guru matematika kelas IV A dan IV B) ketika 

pembelajaran matematika, cara mendisiplinkan 

siswa tidaklah menggunakan kekerasan fisik maupun 

mental, karena menurut beliau hal tersebut bukanlah 

solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. 

Cara guru matematika kelas III dan kelas IV dalam 

mendisiplinkan siswa yang paling utama dengan cara 

mengingatkan, kemudian mendekati siswa tersebut 
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secara personal. Dengan begitu, siswa merasa 

nyaman dan tidak merasa tertekan sedikitpun. 

Adapun teknik mendisiplinkan kelas yang diterapkan 

oleh ketiga kelas penelitian yaitu teknik external 

control. Guru memberikan hukuman yang positif 

bagi siswa yang kurang disiplin dengan cara 

memberikan pengurangan nilai dan juga 

memberikan hadiah kepada siswa yang disiplin 

dalam pembelajaran dengan menambah skor yang 

dimiliki siswa.  

Kedelapan,Guru mengetahui perbedaan antara 

prosedur kelas dan rutinitas kelas. 

Rutinitas yang baik akan berdampak baik 

juga kedepannya. Seperti rutinitas kelas yang 

diterapkan di kelas laki-laki dan kelas perempuan 

pada pembelajaran matematika, setiap akan memulai 

pelajaran matematika merutinkan menghafal 

perkalian. Dengan begitu akan membantu proses 

pembelajaran matematika. Karena kunci utama agar 

mudah memahami matematika yaitu hafal dan 

paham operasi hitung baik penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, maupun pembagian. 

Adapun untuk kelas campuran tidak ada rutinitas 

khusus yang diterapkan ketika pembelajaran. 

2. Pembahasan Hasil Penelitian  

Dari paparan interpretasi data hasil penelitian 

di atas, dapat digambarkan secara umum sebagai 

berikut:  
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a. Setiap Siswa Mampu Untuk Terus Belajar Dan 

Bekerja 

Untuk indikator yang pertama, tidak  

terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga 

kelas tersebut. Mayoritas dari mereka bergairah 

dan bersemangat ketika pembelajaran 

matematika,   

b. Setiap Siswa Mampu Untuk Terus Menerus 

Melakukan Pekerjaan Tanpa Membuang-Buang 

Waktu Dengan Percuma 

Pada indikator yang kedua ini, ketiga 

kelas penelitian mamiliki kesamaan. Terdapat 

beberapa siswa yang belum bisa menggunakan 

waktunya dengan baik.   

c. Terciptanya suasana/kondisi belajar mengajar 

yang kondusif (tertib, lancar, berdisiplin, dan 

bergairah) 

Radon Harsanto mengungkapan terdapat 

empat jenis kelas, seperti  yang diterapkan di 

kelas campuran kelas yang gaduh tetapi 

suasananya lebih positif, sedangkan kelas laki-

laki dan perempuan menerapkan jenis kelas yang 

terlihat tenang dan disiplin.  

Terjadinya hubungan interpersonal yang 

baik antara guru dengan siswa dan antar siswa 

dengan siswa Indikator hubungan interpersonal 

yaitu keakraban, kontrol, respon yang tepat, dan 

keserasian suasana emosional. Indikator yang 

sudah diterapkan di kelas campuran sama dengan 
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kelas laki-laki dan kelas perempuan, yaitu 

keakraban, control, dan respon yang tepat.   

d. Guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas 

dan mendisiplinkan kelas 

Pada poin kelima ini antara ketiga kelas 

memiliki persamaan, Pada kelas campuran kelas 

(III B), kelas laki-laki (kelas IV A) dan kelas 

perempuan (kelas IV B) pada pembelajaran 

matematika telah ditetapkan peraturan yang telah 

disepakati bersama, salah satunya yaitu apabila 

tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan 

tugas, maka nilainya akan dikurangi.  Dengan 

begitu, siswa akan merasa jera jika melanggar 

peraturan.  

e. Guru melakukan kelas dengan mengorganisir 

prosedur-prosedur, sebab prosedur mengajarkan 

siswa akan pentingnya tanggungjawab 

Pada indikator keenam ini, tidak banyak 

perbedaan antara kelas campuran, kelas laki-laki, 

mapupun kelas perempuan. Prosedur yang 

diterapkan juga sama, yaitu prosedur pekerjaan 

individual dan kegiatan yang didampingi guru, 

prosedur perpindahan keluar dan masuk ruangan, 

dan prosedur pembelajaran kelompok kecil. 

Yang menjadi perbedaan antara kelas campuran 

dengan kelas laki-laki dan kelas perempuan yaitu 

pada pemilihan strategi pembelajaran, kelas 

campuran sering menggunakan strategi 
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permainan, sedangkan kelas laki-laki dan kelas 

perempuan menggunakan strategi ceramah.  

f. Guru tidak mendisiplinkan siswa dengan 

ancaman-ancaman dan konsekuensi (stiker, 

penghilangan hak siswa, dll) 

Pada poin ini antara kelas campurann, 

kelas laki-laki dan kelas perempuan memiliki 

kesamaan baik pada cara mendisiplinkan siswa 

maupun pada penerapan teknik mendisiplinkan 

kelas. Cara mendisiplinkan guru ketiga kelas 

tersebut tidak menggunakan kekerasan, akan 

tetapi lebih kepada pendekatan personal siswa, 

sedangkan pada penerapan teknik 

mendisiplinkan kelas yaitu teknik external 

control.  

g. Guru mengetahui perbedaan antara prosedur 

kelas dan rutinitas kelas 

Terdapat sedikit perbedaan antara kelas 

campuran, kelas laki-laki maupun kelas 

perempuan dari penerapan indikator keberhasilan 

manjemen kelas yang kedelapan ini yaitu pada 

rutinitas kelas. Di kelas laki-laki dan kelas 

perempuan memiliki rutinitas khusus yaitu 

menghafal operasi bilangan sebelum memulai 

pembelajaran matematika, sedangkan untuk 

kelas campuran tidak memiliki rutinitas khusus 

ketika pembelajaran matematika.   

Dari uraian di atas, dapat diketahui 

bahwasannya tidak ada perbedaan yang signifikan 
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efektifitas manajemen kelas berbasis gender pada 

pembelajaran matematika. Hal ini diperkuat dengan 

adanya pendapat Slameto tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi keefektifan belajar matematika 

siswa, antara lain:  

 Kompetisi, merupakan sejumlah karateristik 

yang mendasari seseorang dan menunjukkan 

cara-cara bertindak, berpikir, atau 

menggeneralisasikan situasi secara layak dalam 

jangka panjang.Kompetisi yang diciptakan guru 

kelas campuran, kelas laki-laki, dan kelas 

perempuan sama, yaitu dengan cara memberikan 

nilai tambahan kepada siswa yang mampu 

menjawab soal yang diberikan guru. Hal ini 

dirasa cukup efektif untuk menciptakan gairah 

dan semangat siswa dalam mengikuti 

pembelajaran, khususnya pada pembelajaran 

matematika.  

 Fokus pada pelajaran, merupakan inti dari cara 

agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif. 

Pada poin ini, ketiga kelas yang menjadi 

penelitian memiliki persamaan tingkat 

kefokusan pada pelajaran, meskipun terkadang 

ada beberapa siswa yang bermain sendiri, suka 

mengganggu temannya, dan melakukan 

pekerjaan selain belajar.  

 Hubungan guru dengan siswa. Hubungan antara 

guru dengan siswa harus dibangun sebaik 

mungkin. Interakssi guru dengan siswa 
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hendaknya menunjukkan sikap yang saling 

mendukung, memiliki rasa simpati dan empati. 

Ketika pembelajaran matematika di kelas 

campuran, kelas laki-laki, maupun kelas 

perempuan guru melakukan pendekatan secara 

personal kepada siswa dan pembelajaran di kelas 

dibentuk secara kekeluargaan agar siswa merasa 

nyaman ketika proses belajar mengajar. Alat 

pelajaran, merupakan seperangkat bahan yang 

digunakan guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran.  Alat pelajaran yang lengkap dan tepat 

akan memperlancar penerimaan materi yang 

diberikan kepada siswa. Alat pelajaran biasanya 

disesuaikan dengan strategi dan materi yang 

disampaikan.
80

 Pada pembelajaran matematika 

di kelas campuran, guru sering menggunakan 

strategi permainan dan menggunakan media/alat 

pembelajaran yang sesuai dengan materi 

pembelajaran. Sedangkan pada pembelajaran 

matematika di kelas laki-laki dan kelas 

perempuan, strategi yang sering digunakan 

adalah ceramah, sehingga jarang menggunakan 

media/alat pelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektifitas 

manajemen kelas berbasis gender pada pembelajaran 

matematika di MI Mamba’ul Huda Al-Islamiyah 

Ngabar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

Manajemen kelas pada pembelajaran 

matematika di kelas campuran dikategorikan baik dan 

efektif. Indikator-indikator keberhasilan manajemen 

kelas mayoritas telah terpenuhi meskipun belum 

maksimal. Pemilihan strategi pembelajaran, dan jenis 

kelas ketika pembelajaran sudah sesuai, sehingga siswa 

semangat dan bergairah ketika pembelajaran.  

Manajemen kelas laki-laki dan kelas perempuan 

juga dikategorikan baik. Hanya saja yang berbeda dari 

kelas campuran yaitu pemilihan strategi pembelajaran 

dan jenis kelas. Kelas campuran menggunakan strategi 

permainan, sedangkan untuk kelas laki-laki dan 

perempuan menggunakan strategi ceramah. Adapun 

pada pemilihan jenis kelas, untuk kelas campuran 

menggunakan jenis kelas kelas yang gaduh tetapi 

suasananya lebih positif, sedangkan kelas laki-laki dan 

perempuan menerapkan jenis kelas yang terlihat tenang 

dan disiplin.    

Efektifitas manajemen kelas pada pembelajaran 

matematika berbasis gender di MI Mamba’ul Huda Al-

Islamiyah Ngabar tidak memiliki perbedaan yang 



 

 
 

signifikan antara ketiga kelas, yaitu kelas campuran, 

kelas laki-laki, dan kelas perempuan. Dari hasil uji 

Anova menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh 

sampel adalah 0,103 yang berarti nilai signifikansi= 

0,103 > 0,05  maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

nol (H0) diterima, yang berarti tidak ada perbedaan rata-

rata efektifitas manajemen kelas berbasis gender.  

 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian dan menemukan 

kesimpulan mengenai efektifitas manajemen kelas 

berbasis gender pada pembelajaran matematika di MI 

Mamba’ul Huda Al-Islamiyah Ngabar, maka penyusun 

memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan tolak 

ukur serta sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya dan pihak-pihak terkait berikut. 

1. Saran bagi Siswa 

Agar selalu menjalin hubungan yang baik antara 

guru dan antar siswa, agar ketika proses belajar 

dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan menaati 

prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh guru. 

2. Saran bagi Guru Pembimbing  

Lebih meningkatkan kinerja dan berusaha 

melakukan evaluasi dan pembenahan pada 

pembelajaran khususnya matematika, agar tujuan 

yang diharapkan bisa tercapai dengan baik.  

3. Saran bagi Peneliti Berikutnya  

Diharapkan bagi peneliti berikutnya yang ingin 

meneliti serupa dengan skripsi peneliti, agar lebih 



 

 
 

menggali informasi-informasi yang sekiranya belum 

tercantum dalam penelitian ini. 
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