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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, maka 

diperoleh kesimpulan terkait variasi gaya mengajar guru yang dilakukan guru-

guru dalam pembelajaran yaitu guru-guru yang telah sertifikasi di 7 SD Negeri di 

Kecamatan Sitiotio yaitu SD Negeri 2 Sabulan, SD Negeri 3 Buntu Mauli, SD 

Negeri 5 Cinta Maju, SD Negeri 6 Parsaoran, SD Negeri 11 Tamba Dolok, SD 

Negeri 13 Parsaoran, SD Negeri 15 Buntu Mauli tergolong baik dalam 

menerapkan variasi gaya mengajar dalam pembelajaran di kelas yaitu mencapai 

55,56% pada kondisi selalu melakukan variasi gaya mengajar didalam 

pembelajaran pada indikator 1,3,6,7 dan 9 yaitu pada penggunaan variasi suara, 

pemusatan perhatian siswa, kesenyapan atau kebisuan guru, mengadakan kontak 

pandang, pergantian posisi dan gerak guru didalam kelas. Dan 44,44% sering 

melakukan variasi gaya mengajar didalam pembelajaran pada indikator 2,4,5 dan 

8 yaitu pada penggunaan media, pemberian tugas, melakukan umpan balik dan 

gerakan badan dan mimik. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, peneliti menyarankan 

beberapa hal, sebagai berikut : 

1. Pemerintah terutama Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Kabupaten Samosir dan Dinas Pendidikan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Palipi-Sitiotio perlu memfasilitasi pelatihan tambahan mengenai variasi gaya 



58 
 

mengajar guru pada tiap sekolah dan dilakukan secara intens agar 

memperlancar pelaksanaan pembelajaran dengan variasi gaya mengajar yang 

menarik. 

2. Mahasiswa dan Dosen serta masyarakat selaku civitas akademis perlu 

membantu keberhasilan guru dalam menerapkan variasi gaya mengajar dalam 

pembelajaran sehingga kekurangan dan permasalahan yang ditemukan dapat 

diperbaiki agar dalam pembelajaran dapat terlaksana pembelajaran yang 

efektif dan menarik guna meningkatkan mutu pendidikan Negara Indonesia 

menjadi lebih baik. 

3. Kepala Sekolah, sebagai pimpinan tertinggi sekolah ada baiknya selalu 

memperhatikan kelemahan dan kesulitan yang dialami guru dan personel 

lainnya dengan mengadakan rapat/pertemuan ataupun pelatihan  dalam 

memperlancar pelaksanaan variasi gaya mengajar guru dalam pembelajaran. 

4.  Guru juga harus dinamis dalam menghadapi perubahan zaman dan tuntunan 

profesinya, selalu belajar, membaca buku, mengikuti seminar, dan juga 

kemajuan teknologi yang ada sehingga membantu guru dalam mengadakan 

variasi gaya mengajar dalam pembelajaran. 


