
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan data yang telah dianalisa dan diuraikan, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

Keterampilan guru dalam mengelola kelas pada pembelajaran IPS di SDN 

10 Batudaa sudah bagus atau sudah mampu dalam mengelola kelas, dimana guru-

guru tersebut sudah mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif, mampu 

mempertahankan suasana kelas yang nyaman untuk siswa belajar dengan 

pemilihan metode, model dan media pembelajaran yang tepat, serta mempu 

mengembalikan kondisi kelas ke kondisi yang sebenarnya setelah terjadi masalah 

dimana guru berupaya untuk memvariasikan metode pembelajaran untuk menarik 

kembali minat belajar siswa. sementara itu, dua orang guru lainnya masih kurang 

terampil dalam mengelola kelas. 

Ada beberapa masalah yang timbul dalam pengelolaan kelas. Masalah 

tersebut cenderung pada masalah yang terjadi dalam kegiatan belajar mengajar, 

yaitu konsentrasi belajar yang berubah seperti mengganggu teman, bermain, tidak 

memperhatikan penjelasan guru dan keluar masuk kelas. 

Dari masalah-masalah yang telah disebutkan di atas, ada juga beberapa 

upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi dan mengembalikan kondisi kelas ke 

kondisi yang optimal seperti yang seharusnya, yaitu : 

a. Mengarahkan serta membimbing siswa untuk melakukan hal-hal yang baik 

b. Melakukan strategi belajar sambil bermain untuk menghilangkan kejenuhan 

c. Memantau dan mengontrol siswa serta mengarahkan dengan memberi sedikit 

teguran halus 

Upaya yang dilakukan guru dalam mempertahankan kondisi kelas yang 

optimal adalah sebagai berikut : 

1. memperhatikan siswa serta mengkondisikannya dalam situasi yang 

menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  



2. Menjaga konsentrasi siswa dengan menciptakan suasana belajar yang aktif 

dan efektif. 

3. Mengontrol dan membimbing siswa dalam pembelajaran agar siswa dalam 

keadaan aman dan nyaman 

4. Berupaya untuk selalu membuat siswa dalam situasi yang nyaman 

5. Menciptakan suasana belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

pembelajaran. 

1.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran 

kepada beberapa pihak berikut sebagai motivasi untuk tindak lanjut terkait dengan 

penelitian yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 

1. Dengan adanya keterampilan mengelola kelas yang diharuskan dikuasai oleh 

setiap guru, diharapkan bagi guru kelas untuk menguasainya sesuai dengan 

ketentuan-ketentuannya. Diharapkan guru mampu mengimplementasikannya 

dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan 

2. Hasil penelitian ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi bagi setiap guru 

untuk memperhatikan keterampilan mengelola kelasn serta 

mengimplementasikannya dalam setiap mata pelajaran dalam rangka 

mewujudkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. 

3. Kepada pihak-pihak yang terkait terutama sekolah, agar lebih memperhatikan 

guru agar dapat menerapkan keterampilan mengelola kelas dan 

mengupayakan pengorganisasian waktu pada mata pelajaran IPS agar siswa 

tidak hanya memahami konsep akan tetapi lebih pada penerapan dari konsep 

yang dipelajari. 

4. Bagi rekan-rekan mahasiswa agar dapat memanfaatkan karya tulis ini sebagai 

dasar dalam melakukan kajian-kajian selanjutnya. 

 


