
35 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, 

maka dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa peran guru 

dalam mengatasi siswa bermasalah sudah dilakukan semaksimal mungkin,dengan 

berbagai macam upaya antara yang satu dengan upaya yang lain yang berbeda 

dalam setiap penangannya tergantung dengan masalah yang dihadapi siswa. 

Upaya yang dilakukan guru yakni membantu siswa dalam memecahkan masalah 

yang dihadapinya, memberikan motivasi agar lebih aktif dalam pembelajaran. 

Adapun dari hasil upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi siswa bermasalah 

adalah menjadikan siswa bersemangat dalam pembelajaran dalam hal ini guru 

lebih menekankan kepada siswa agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar 

sehinga dapat menumbuhkan kesadaran siswa akan pentingnya sekolah untuk 

masa depan, dan siswa menjadi lebih baik, akan tetapi masih terdapat siswa yang 

tidak berubah disebabkan oleh lingkungan yang tidak mendukung dan niat pada 

anak itu sendiri. Sedangkan dari segi pembelajaran untuk dapat menumbuhkan 

minat belajar siswa yang guru lakukan yaitu memperbaiki teknik pengajaran, 

lebih melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar sehingga siswa berminat 

terhadap materi yang diajarkan guru. 

5.2 Saran 

Demi terlaksananya upaya mengatasi siswa bermasalah di SDN 4 Telaga 

Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo  ada beberapa saran diantaranya : 

1. Hendaknya seluruh komponen sekolah bekerja sama dengan orang tua dalam 

rangka penertiban tata tertib sekolah maupun dalam mengatasi siswa yang 

bermasalah. Dan hendaknya kepela sekolah lebih memperhatikan siswa-

siswinya khusus bagi siswa yang bermasalah sehingga siswa merasa 

diperhatikan oleh semua pihak.  
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2. Orang tua hendaknya lebih memperhatikan anaknya ketika berada 

dilingkungan keluarga, memberikan dorongan akan pentingnya pendidikan 

bagi anak, menumbuhkan komunikasi yang baik kepada anak sehingga anak 

lebih leluasa mengatakan apa yang dirasakannya. 

3. Guru bidang studi hendaknya merubah sistem pembelajaran agar proses 

belajar mengajar lebih menyenangkan dan tidak menjenuhkan para siswa 

sehingga siswa lebih dapat menikmati pelajaran dengan baik dan bersemangat. 

4. Ciptakanlah keluarga yang harmonis dan berilah perhatian dan kasih sayang 

pada anak secara wajar dan dampingilah anak pada waktu belajar, sehingga 

anak menjadi lebih bersemangat dalam mencari ilmu kerena anak merasa 

diperhatikan pendidikannya oleh orang tua. 

5. Tingkatkan kesadaran diri akan pentingnya ketertiban dan pendidikan sekolah 

untuk mencapai masa depan yang baik, karena dengan pendidikan kita akan 

dapat mencapai masa depan yang baik, karena dengan pendidikan kita akan 

dapat mencapai cita-cita yang kita inginkan.  

 

 


