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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa guru kelas tinggi di SD Negeri 211/IX Mendalo Darat sudah 

baik dalam menerapkan manajemen kelas. Guru kelas tinggi sudah menerapkan 

manajemen kelas sesuai indikator. Secara umum, guru kelas tinggi sudah 

mengatur posisi duduk siswa secara berkelompok, mengatur pencahayaan dengan 

baik, memasang pajangan dan hiasan di dalam kelas. Selain itu, guru kelas tinggi 

sudah bersikap demokratis dan menggunakan suara yang jelas saat mengajar. 

Guru kelas tinggi akan memberikan tugas kepada siswa atau meminta guru 

pengganti masuk kelas saat sedang berhalangan hadir.  

Penerapan manajemen kelas yang telah diterapkan oleh guru kelas tinggi di 

SD Negeri 211/IX Mendalo Darat sudah mampu menumbuhkan disiplin siswa. 

Siswa kelas tinggi sudah menunjukkan sikap disiplin sesuai dengan indikator 

disiplin.  Secara umum, siswa kelas tinggi sudah mentaati peraturan yang telah di 

buat guru, membuang sampah pada tempatnya, dan tidak merusak fasilitas kelas. 

Siswa kelas tinggi hadir ke sekolah tepat pada waktunya, melaksanakan tugas 

dengan baik, dan mengumpulkan tugas dengan baik. Hal-hal tersebut 

membuktikan bahwa guru kelas tinggi sudah baik dalam menumbuhkan disiplin 

siswa melalui penerapan manajemen kelas. 
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5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, implikasi skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah dapat dijadikan acuan agar guru-guru dapat mengembangkan 

kemampuannya dalam menerapkan manajemen kelas saat mengajar. 

2. Menambah pengetahuan bagi guru-guru tentang penerapan manajemen kelas 

yang maksimal. 

3. Menambah pengetahuan bagi guru-guru bahwa manajemen kelas dapat 

dijadikan strategi dalam menumbuhkan sikap disiplin siswa. 

4. Memberikan pengalaman nyata kepada siswa agar bersikap disiplin. 

 

5.3 Saran 

1. Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk guru dalam menerapkan 

manajemen kelas sehingga hal itu bisa menumbuhkan disiplin siswa. 

2. Penelitian ini dapat memberikan manfaat agar siswa mampu bersikap disiplin 

dan pentingnya bersikap disiplin. 

3. Penelitian ini memberikan pengalaman nyata bagi peneliti agar  terus belajar, 

mengkaji ulang penelitian ini, dan melengkapi kekurangan dalam penelitian 

agar semakin memperkaya ilmu pengetahuan. 

 


