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BAB V 

PENUTUPAN 

 

A.  Kesimpulan 

          Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan dari 

penelitian yang telah dipaparkan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan keterampilan dasar mengajar guru dan keterampilan dasar yang 

sering digunakan dalam pembelajaran sebagian besar telah berjalan optimal. a) 

Keterampilan membuka dan menutup pelajaran guru sudah melaksanakan 

kegiatan prensensi, apresepsi dan menyimpulkan kegiatan pembelajaran. b) Guru 

sudah melaksanakan keterampilan bertanya dengan mengajukan pertanyaan sesuai 

materi dan pertanyaan humor untuk membuat kegiatan pembelajaran tidak tegang. 

c) Keterampilan menjelaskan sudah dilaksanakan guru dalam pembelajaran 

dengan menjelaskan materi dari yang termudah ke yang sulit. d) Guru sudah 

melaksanakan keterampilan mengajar perorangan dan diskusi kecil dengan 

melakukan kegiatan pembelajaran dengan model berkelompok. Sedangkan 

keterampilan dasar mengajar guru mengelola kelas, mengadakan variasi dan 

keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil masih kurang dalam 

pelaksanaan dalam proses pembelajaran pada kegiatan pembelajaran ke III dan IV 

keterampilan mengadakan variasi dan mengelola kelas belum dilaksanakan oleh 

guru .  

2. Sejauh mana pelaksanaan keterampilan dasar mengajar dilaksanakan, hasil 

temuan dari penelitian observasi keterampilan dasar mengajar guru dikategorikan 

sudah baik dalam kegiatan pembelajaran. a) Keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran pencapaian indikator sudah baik guru sudah melakukan kegiatan berdoa 

dan kegiatan tanya jawab. b) Keterampilan menjelaskan indikator sudah baik 

dengan menjelaskan materi dengan mengakitkanya dengan kegiatan sehari-hari. c) 

Keterampilan bertanya indikator pencapaian guru sudah baik dengan mengajukan 

pertanyaan siapa yang mengacungkan jari lebih cept bisa menjawab. d) 

Keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil, dan memberi penguatan 

sudah baik, guru sudah melaksanakan indikator dalam keterampilan tersebut. 

Sedangkan keterampilan mengadakan variasi, mengelola kelas dan membimbing 
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diskusi kelompok kecil indikator pencapaian guru masih kurang seperti membuat 

kelas menjadi aktif dan kurangnya membimbing dalam kegiatan pembelajaran 

berkelompok.  

3. Pada perencanaan proses pembelajaran guru terkadang tidak membuat rancangan 

proses pembelajaran sebelum proses pengajaran, dikarenakan menurut guru yang 

paling penting dalam pembelajaran yaitu ketercapaian materi mata pelajaran pada 

setiap semester. 

 

B. Implikasi 

   Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

dijelaskan bahwa : 

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan keterampilan dasar mengajar guru dalam 

pembelajaran untuk itu guru perlu meningkatkan kembali kemampuan dalam 

menerapkan keterampilan dasar mengajar guru dan perlu adanya sarpras yang 

cukup memadai sesuai dengan kebutuhan pembelajaran guna memperlancar 

kegiatan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat lebih mudah 

tercapai secara maksimal. 

2. Untuk meningkatkan kegiatan proses pembelajaran guru perlu membuat 

rancangan pelaksanaan pembelajaran setiap kali kegiatan tatap muka agar 

pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sistematis sesuai 

dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, guru juga lebih mudah dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran karena sudah mempunyai pedoman kegiatan 

pembelajaran (RPP). 

 

C. Saran 

   Berdasarkan kesimpulan dan implikasi diatas peneliti dapat menyampaikan saran 

sebagai berikut : 

1. Keterampilan mengajar yang sudah dimiliki oleh guru saat ini meskipun sudah 

dalam kategori baik masih perlu untuk lebih ditingkatkan agar dapat lebih 

digunakan secara optimal demi tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas. 

2. Agar kegiatan pembelajaran berlangsung dengan maksimal, saat proses kegiatan 

pembelajaran guru hendaknya selalu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP) pada saat kegiatan tatap muka sehingga guru mempunyai pedoman 

pembelajaran. 
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3. Sebaiknya kepala sekolah lebih sering untuk mengontrol setiap pertemuan guru 

dengan siswa di dalam kelas dalam proses belajar mengajar, serta sering 

melakukan supervisi kepada setiap guru, agar kemampuan atau keterampilan bisa 

lebih di tingkatkan lagi untuk kedepannya. 


