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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Keterampilan mengajar merupakan bagian yang seharusnya dimiliki oleh 

seorang guru. Dikarenakan keterampilan mengajar akan membawa peserta didik 

untuk menumbuhkan semangat belajarnya. Dengan keterampilan mengajar guru 

akan mengetahui cara agar peserta didiknya dapat menumbuhkan minat belajar 

dan mudah untuk memahami materi yang akan di ajarkan.  

Di SMAN 1 Sei Bingai minat belajar siswa pada mata pelajaran PKn 

sangat di perlukan karena pelajaran PKn merupakan mata pelajaran yang 

digunakan sebagai wahana untuk mendidik karakter siswa agar menjadi lebih 

baik. Oleh sebab itu untuk menumbuhkan minat belajar siswa tersebut dengan 

keterampilan menagajar yang dimiliki seorang guru yaitu keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan mengadakan variasi dan 

keterampilan menjelaskan. 

SMAN 1 Sei Bingai merupakan wahana tempat belajar siswa yang terletak 

di Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. Di sekolah tersebut telah diakukan 

penelitian mengenai keterampilan mengajar guru dalam meningkatkan hasil 

belajar pada mata pelajaran PKn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

keterampilan mengajar guru PKn di SMAN 1 Sei Bingai sudah cukup baik. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang di lakukan terhadap 55 responden yaitu 

siswa dan siswi menunjukkan bahwa keterampilan bertanya sebanyak 82,52%, 

keterampilan memberi penguatan 48,04%, keterampilan mengadakan variasi
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65,42%, keterampilan menjelaskan 91,3%. Dengan total rata-rata 71,82%. 

Penelitian dapat disimpulkan bahwa peran keterampilan mengajar guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn di SMAN 1 Sei Bingai 

sudah cukup baik. Maka siswa SMA Negeri 1 Sei Bingai menunjukan mereka 

sangat aktif belajar dan termotivasi pada mata pelajaran PKn dengan adanya 

keterampilan mengajar guru di dalam kelas. Dari tabel frekuensi keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa peran keterampilan mengajar guru dalam meningkatkan 

hasil belajar pada mata pelajaran PKn di SMAN 1 Sei Bingai sudah cukup baik 

dengan persentase 71, 82 %. 

B. Saran 

Berdasarkan penulisan ini, maka penulis mengemukakan saran yakni 

diharapkan untuk seluruh guru agar lebih memperhatikan siswa dan kondisi siswa, 

hal ini mendorong meningkatkan minat belajr siswa. Dengan kata lain bahwa guru 

harus memiliki kemampuan dan keterampilan untuk lebih meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

Dengan adanya keterampilan mengajar guru ini diharapkan membangun 

pendidikan afektif dan inovatif terkhusus pada mata pelajaran pendidikan 

kewarganegaraan yang banyak dianggap pelajaran yang membosankan dan tidak 

menarik maka disinilah peran guru pendidikan kewarganegaraan lebih 

memperhatikan pengelolaan kelas terutama keterampilan mengajar yang perlu 

dipersiapkan atau dirancang sebelum memulai proses belajar mengajar. 

 


