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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai proses 

pelaksanaan kompetensi pedagogik guru sejarah MAN di kabupaten bungo yang 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 yaitu :  

1. Pada poin (1) menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral 

spiritual, sosial, emosional, dan intelektual. dilihat dari peran guru dalam 

memahami karakteristik pesertata didik dengan cara tidak membeda-bedakan 

siswa, menegur siswa jika siswa salah, mendekati dan menasehatinya, serta 

memberi pertanyan kepada siswa.  (2) menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip pembelajaran yang mendidik. Dilihat dari cara guru melakukan 

pembelajaran tidak hanya menggunakan satu metode saja, tetapi guru 

menggunakan berbagai macam metode, seperti metode diskusi, ceramah, 

Tanya jawab dan pembagian soal. (3) mengembangkan kurikulum/silabus  

terkait dengan mata pelajaran yang diampu. Dilihat dari cara guru dalam 

pembuatan RPP, bahwa guru sudah menyesuiakan materi dengan metode dan 

media yang sesuai dengan materi. (4)  menyelenggarakan pembelajaran yang 

mendidik. Dilihat dari sumber belajar yang digunakan guru yaitu sudah 

menggunakan buku seperti buku paket dan LKS. (5)  memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. dilihat dari bahwa 

Jarang sekali guru menggunakan TIK seperti laptop, infocus, hanphone pada 
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saat belajar. (6)  menfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Dilihat dari guru terlibat 

dalam membantu  memotivasi siswa dan memberi nilai kepada siswa yang 

bertanya dan menjawab, momotivasi siswa, memasuki siswa ke dalam acara 

perlombaan yang sesuai dengan kemampuan siswa. (7) berkomunikasi secara 

efektif, empatik, dan santun dengan siswa, hal in terbukti terjadi komunikasi yang 

baik di setiap KBM antara siswa dan guru. (8) melakukan dengan baik dalam 

melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, seperti melakukan 

penilaian setiap dalam belajar dan guru menggunakan ujian tertulis sebagai salah 

satu cara untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi hasil belajar pada siswa. 

(9) dalam memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. Hal ini lihat dari cara guru melakukan remedial terhadap siswa 

nilai yang dibawah KKM. (10) melakukan tindakan reflektif untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran,  Dilihat dari cara guru sebelum 

melanjutkan materi baru, terlebih dahulu guru menanyakan materi dengan cara 

memberi pertanyaan dan menjelaskan ulang materi yang lalu sebelumnya 

melanjutkan kepada materi yang baru. Dan kompetensi yang dimiliki oleh 

guru sudah berjalan dengan baik, akan tetapi sebagian masih mempunyai 

kendala.  

2. Kendala yang di hadapi oleh guru sejarah Pada Poin (1) menguasai 

karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral spiritual, sosial, emosional, 

dan intelektual, masih mempunyai kendala seperti  meguru sulit mahami 

karakter peserta didik. (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, seperti guru belum memahami teori-teori 
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belajar. (3) mengembangkan kurikulum/silabus  terkait dengan mata pelajaran 

yang diampu, kendala masih  sulit dalam pembuatan RPP. (4) 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, kendala kuranngya buku 

paket untuk pegangan siswa. (5)  memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, kendala kurangnya sarana 

seperti infocus, laptop.  

 

3. Solusi yang dapat dilakukan oleh guru, pada poin (1) menguasai karakteristik 

peserta didik dari aspek fisik, moral spiritual, sosial, emosional, dan 

intelektual , seperti kenali peserta didik lebih dalam, perlakukan peserta didik 

secara wajar dan adil, dan jadikan siswa seperti sahabat. (2) menguasai teori 

belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, yaitu guru harus 

mempelajari atau menerapkan teori-teori pembelajaran pada saat mengajar. (3) 

mengembangkan kurikulum/silabus  terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu, solusinya guru bisa mengikuti MGMP (Musyawarah guru mata 

pelajaran), melakukan diskusi dengan kepala sekolah,sekolah mengadakan 

seminar, mengikuti atau mengadakan worshop dan terakhir guru mengikuti 

pelatihan pembuatan RPP, dan pembuatan media pembelajaran. (4) 

menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, yaitu solusinya 

perpustakaan, siswa bisa meminjam buku di perpustakaan. (5)  memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran,soluainya guru bisa kreatif untuk menciptakan sara barau seperti 

media pembelajaran konvesional. dan solusi untuk siswa yang konsentrasi 
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guru bisa memberikan motivasi kepada siswa, membuat bahan pelajaran 

menjadi lebih menarik, mempersiapkan alat bantu belajar, dan menciptakan 

suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan 

 

5.2 Saran  

berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang diajukan 

adalah sebagai berikut:  

1. Peran guru merupakan peran yang sangat penting didalam sekolah,  dalam hal 

ini adalah guru sejarah MAN di kabupaten bungo harus selalu meningkatkan 

kompetensi pedagogik didalam pembelajaran.  

2. Bagi sekolah, sebaiknya meningkatkan sarana prasarana (fasilitas) sekolah 

agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga memudahkan guru 

dalam memberikan penugasan yang membuat siswa untuk bisa berfikir secara 

kreatif dan aktraktif.  

3. Sebaiknya sekolah menerima guru yang linier atau guru yang benar-benar dari 

latang belakang pendidikan sejarah, untuk mengajar mata pelajaran sejarah di 

sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 


