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Abstrak 

 
Pendidikan merupakan kegiatan yang universal didalam kehidupan manusia, dimanapun dan 
kapanpun di dunia ini terdapat pendidikan. Pendidikan adalah prose sadar yang mempunyai tujuan, 
baik yang sifatnya sederhana maupun komplek dan tujuan menentukan kearah mana anak didik 
akan dibawa sehingga ada kesesuaian dalam memilih materi, metode dan alat evaluasi dalam 
melaksanakan kegiatan pendidikan. Belajar mengajar merupakan suatu proses yang terjadi secara 
individu dengan lingkungan, dengan adanya kegiatan belajar mengajar diharapkan adanya 
perubahan baik prilaku yang dapat membentuk pribadi yang berkualitas. Adapun permasalahan 
yang ada pada pembahasan ini adalah 1). Bagaimana pengelolaan kelas di MA YASMU manyar 
gresik?  2). Bagaimana keadaan proses belajar siswa MA YASMU manyar gresik pada pendidikan 
agama islam? 3). Adakah korelasi antar pengelolaan kelas dengan proses belajar siswa pendidikan 
agama islam? 4). Sejauhmana hubungan antara pengelolaan kelas dengan proses belajar siswa 
pendidikan agama islam? Pada pembahasan ini digunakan metode observasi, metode interview dan 
metode dokumentasi. Metode observasi dalam arti yang sempit yaitu pengamatan dan pencatatan 
dengan sistematik fenomena fenomena yang diselidiki  sedangkan dalam arti yang luas adalah 
pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Metode interview yaitu 
sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, 
sedangkan metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian untuk mendapatkan keterangan 
keterangan masa lalu yang terdapat dalam dokumen. Metode atau tehnik ini digunakan untuk 
mengumpulkan data data yang ada pada lembaga yang berkaitan dengan pembahasan. 
Kesimpulannya bahwa berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa pengelolaan kelas yang ada di 
MA YASMU manyar gresik yang meliputi perencanaan pengelolaan kegiatan belajar mengajar, 
perencanaan pengorganisasian bahan pengajaran, penataan lingkungan belajar, menciptakan iklim 
belajar yang kohensip dan perencanaan penilaian prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran 
adalah baik dengan prosentase 83%. Proses belajar siswa pendidikan agama islam yang meliputi pre 
test dan proses belajar adalah baik dengan prosentase 90%. Berdasarkan dari hasil perhitungan nilai 
rXY yang diperoleh lebih besar dari hasil r tabel (rT). Berdasarkan hasil analisa product moment 
menunjukkan bahwa korelasi pengelolaan kelas dengan proses belajar siswa pendidikan agama 
islam hal ini terbukti dari hasil perhitungan rXY = 0, 80 yang dalam kategori tabel interprestasi 
menunjukkan korelasi tinggi, bila dilihat dari tabel interprestasi berada diantara 0, 800 s/dengan 
1,00. Dari kesimpulan ini bahwa semakin tinggi pengelolaan kelas, maka semakin tinggi pula 
proses belajar siswa pendidikan agama islam MA YASMU manyar gresik. 
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