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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Studi 

Manajemen Kelas di SD Islam Tunas Harapan dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Siswa Kelas Bilingual di SD Islam Tunas Harapan Sendang 

Mulyo Semarang adalah dimana SD Islam Tunas Harapan mengelola kelas 

dengan pembelajaran terkait materi akademik ataupun bersifat menunjang 

pembelajaran. Misalkan Sunday meeting yang didalamya berisi game 

,sport, outbound, ataupun kegiatan penunjang akademik seperti  

performance student. Lingkungan belajar di luar kelas yang ada di SD 

Islam Tunas Harapan tidak hanya berperan sebagai tempat bermain, 

melainkan juga sebagai tempat siswa mengekspresikan keinginannya, 

karena pembelajaran diluar kelas akan merangsang keingintahuan siswa. 

Diluar kelas siswa dapat mempelajari berbagai hal serta mengoptimalkan 

semua aspek perkembangannya. Aktifitas di luar ruangan lebih berperan 

dalam mengintegrasikan sensoris dan berbagai potensi yang dimiliki anak, 

termasuk perkembangan fisik, keterampilan sosial, dan perkembangan 

emosional juga intelektualitas peserta didik. 

2. Pengelolaan fasilitas Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Asing 

Fasilitas di SD Islam Tunas Harapan terutama yang bilingual itu sangat 

baik dan itu tidak dipinjamkan oleh kelas yang bukan bilingual oleh 

karena itu fasilitas kelas bilingual sangat di perhatikan semisal ada 

pelajaran tentang tumbuhan jadi semua tumbuhan yang di perlukan ada 

dan guru harus menjaganya fasilitas tersebut begitu juga peserta didik. 

ruangan bilingual dikhususkan  semisal seperti tempat duduk di desain 

dengan bagus sehingga peserta didik nyaman berada di didalamnya dan 

tempat duduknya itu di cet warna warni tujuanya agar pesrtadidik tidak 

bosan berada didalam kelas. Dengan manajemen kelas sebagaimana yang 
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penulis paparkan diatas, guru di SD Islam Tunas Harapan  mampu 

melaksanakan pembelajaran dengan baik, pesertadidik sebagai subyek 

yang selalu ikut berperan aktif dalam pembelajaran menjadikan guru lebih 

mudah dalam mengkondisikan kelas. Di SD Islam Tunas Harapan 

pesertadidik berisi antara 20-28 semua itu demi pesertadidik agar 

pesertadidik nyaman saat belajar di kelas bilingual. 

 

B. Saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat (ta’dzim) kepada semua pihak, dan demi 

suksesnya kegiatan belajar mengajar dengan manajemen kelas. Berdasarkan 

permasalahan yang penulis bahasa dalam skripsi ini yaitu mengenai 

manajeman kelas bilingual di SD Islam Tunas Harapan, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut:  

1. Ibu guru kelas bilingual hendaknya memperbanyak lagi kosa kata 

sebagai acuan terhadap peserta didik agar apa yang di terapkan oleh 

guru kepada peserta didik lebih mengerti dan faham. 

2. Kelas bilingual  harus menjadi perhatian kepala sekolah dan guru 

karena kelas bilingual adalah kelas unggulan di SD islam tunas 

harapan sendang molyo pedurungan tembalang 

3. Pelaksanaan kelas bilingual lebih di perhatikan hal ini di maksud agar 

menjadi pengelolaan  kelas yang baik  di SD islam tunas harapan 

4. Para guru hendaknya dapat meningkatkan kinerjanya.tidak hanya di 

pengaruhi dari faktor luar saja tapi yang yang lebih penting adalah 

penekanan yang berasala dari diri sendiri    

C. Penutup 

Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT sebagai rasa 

syukur yang sangat mendalam sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini, dan berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, penulis 

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

sederhana ini. 
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Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pelaksanaan penyusunan skripsi ini dari awal hingga akhir. 

Semoga bantuan baik berupa do’a, atau  materi maupun tenaga dan pikiran 

yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dan diterima sebagai 

amal saleh di hadapan Allah SWT. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena 

itu, kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis 

harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap 

semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca 

umumnya. Wa Allahu a’lam bi al-shawab.amie….. 


