
 
 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di SD Islam AL-

FALAH Kota Jambi di Kelas VI E,  maka dapat ditarik kesimpulan mengenai 

Strategi guru dalam mengelola kelas yang kondusif di Sekolah yaitu dengan 

membuat kelas penuh  dengan karya-karya siswa, mengutamakan keaktifan siswa 

selama proses belajar mengajar berlangsung, menggunakan pendekatan 

keterampilan  dalam pembelajaran agar siswa  bisa menguasai keterampilan dalam 

mengelola kelas, dengan melakukan rolling pengaturan tempat duduk siswa yang 

sudah mampu mengusai pembelajaran dipindahakan ke tempat duduk belakang 

sedangkan siswa yang belum menguasai pembelajaran dipindahkan duduk di 

depan agar lebih fokus pada materi yang di sampaikan, menciptakan media 

pembelajaran dari keterampilan siswa,  

Selanjutnya guru juga mengatur sirkulasi udara agar tidak mengaggu saat 

proses pembelajaran jendala akan tetap dibuka dan fentilasi udara selalu 

dibersihkan setiap hari dan  menanamkan toleransi dan sikap saling menghargai 

sesama teman di sekolah maupun diluar jam sekolah, hukuman yang diberikan 

kepada siswa yaitu meminta siswa untuk menyalin al-Quran di samping mereka 

hafal al-Quaran juga melatih tulisan arab siswa, Jika terjadi kendala maka akan 

dilakukan evaluasi kembali dimana pembelajaran yang kurang, faktor pendukung 

terhadap startegi Guru dalam mengelola kelas yang  kondusif di kelas VI E, Wali 

kelas VI E bisa menata tanaman di luar kelas dengan indah serta tumbuh dengan 

subur menerapkan ilmu yang di dapat dari gelar sarjana pertanian. Prestasi dan 



 
 

mengajar serta pengelolaan kelas wali kelas VI E lebih menonjol dari guru yang 

lain yang mengajar pada SD ISLAM AL-FALAH. Meskipun ia merupakan 

lulusan dari sarjana pertanian, akan tetapi ia lebih berprestasi dari guru-guru lain 

yang merupakan lulusan dari sarjana keguruan.  

5.2 IMPLIKASI  

Berdasarkan hasil dari penelitian strategi guru dalam mengelola kelas yang 

kondusif di sekolah dasar dapat dipaparkan manfaat maupun kegunaan temuan 

penelitian baik secara implikasi teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut : 

1. Implikasi Teoritis 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pada dunia 

pendidikan. Sumbangan tersebut berupa informasi dan pemikiran yang berguna 

untuk pendidikan yang terkait pada strategi guru dalam mengelola kelas yang 

kondusif di SD.  

2. Implikasi Praktis 

1.  informasi tentang strategi yang digunakan oleh guru dalam mengeloala 

kelas yang kondusif untuk siswa. 

2. Bagi penulis sendiri, sebagai ajang, pengembangan ilmu pengetahuan dan  

menambah wawasan untuk mendalami sebagai calon pendidik dan pengajar. 

5.3 SARAN 

Berdasarkan Hasil Penelitian yang peneliti temukan, terdapat permasalahan 

yang belum terselesaikan oleh peneliti karena adanya keterbatasan waktu, biaya 

dan tenaga. Sehingga peneliti mengajukan beberapa saran dan beberapa masukan 

terhadap strategi guru dalam mengelola kelas yang kondusif. Saran tersebut 

diantaranya sebagai berikut : 



 
 

1. Untuk kepala sekolah agar selalu mencari dan melaksanakan pedoman atai 

aturan apabila program bimbingan belajar dilaksanakn di SD islam Al-Falah 

Jambi . 

2. Untuk guru kelas lebih meningkatkan kompetensi dan kemampuan didalam 

melaksanakan strategi mengelola kelas yang kondusif serta mengetahui secara 

mendalam pelaksanaan strategi guru dalam mengelola kelas yang kondusif 

agar siswa-siswa lebih optimal didalam menerima materi pembelajaran. 

3. Untuk Peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik yang sama dengan yang 

peneliti teliti ada baiknya tidak hanya meneliti Strategi Guru nya saja akan 

tetapi juga keadaan siswa dan ruang kelas di dalamnya.   

 

 


