
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan 

beberapa hal di bawah ini: 

1. Guru SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari pada umumnya 

memiliki kompetensi paedagogik yang baik. Hal ini didasarkan pada 4 

(empat) indikator, yakni: (a).keterampilan guru dalam menilai karakteristik 

peserta didik, (b) keterampilan guru dalam mengimplementasikan teori-

teori belajar dalam pembelajaran, (c) keterampilan guru merancang  

pembelajaran (RPP), (d) keterampilan guru dalam mengimplementasikan 

metode yang variatif dan hasil belajar guru 

a) keterampilan guru dalam menilai karakteristik peserta didik 

Pada dasarnya guru di SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota 

Kendari berusaha untuk memahami karakteristik peserta didiknya, 

terutama tingkat kemampuan daya serap peserta didiknya. Hal ini tentu 

saja sangat penting mengingat peserta didik memiliki daya serap materi 

pembelajaran yang berbeda-beda terutama pemanfaataan media 

pembelajaran. Peserta didik memiliki berbagai karakteristik. Ada yang 

cenderung lebih mudah memahami ketika menggunakan media audio, 

visual, atau audio visual sehingga beberapa guru cenderung lebih sering 

menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan media audio 

visual. Hal ini dilakukan dengan didasari pemikiran dan penglaman 

guru pada saat mengajar dengan hanya menggunakan media audio 

apalagi sekedar menggunakan metode ceramah, murid cenderung susah 

memahami materi ajar meskipun tidak bisa dinaifkan bahwa beberapa 

siswa bisa memahami akan tetapi jumlah 2 atau 3 siswa saja jika 

melihat hasil evaluasi belajarnya. Hal di atas menunjukkan indikasi 

bahwa berdasarkan kemampuan mengenal karakteristik peserta 



 
 
 

 

didiknya, guru berusaha melakukan inovasi dengan lebih sering 

menggunakan media audio visual. Hal tersebut tentu saja sangat baik 

karena selain lebih disukai murid SD, juga lebih cepat dan mudah 

dipahami oleh peserta didik. 

b) keterampilan guru dalam mengimplementasikan teori-teori belajar 

dalam pembelajaran 

Pada dasarnya guru memahami dengan baik teori-teori belajar karena 

latar belakang pendidikannya memang dari fakultas atau jurusan 

pendidikan sehingga tentu saja mereka paham dasar-dasar teori belajar. 

Hal ini tentu sangatlah baik karena memang pada dasarnya seorang 

guru haruslah dari latar belakang disiplin ilmu pendidikan. Seorang 

guru yang tidak memahami teori belajar akan sangat keawalahan dalam 

menjalankan tugasnya terutama dalam menciptakan suasana belajar 

yang kondusif   

 

 

c) keterampilan guru merancang  pembelajaran (RPP) 

Demikian pentingnya perencanaan bagi guru, sehingga salah kalau ada 

anggapan bahwa guru cukup mengembangkan silabus. Silabus itu 

masih umum dan masih perlu dijabarkan ke dalam perencanaan atau 

RPP yang lebih khusus. Dalam hal ini, silabus belum memuat secara 

rinci apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, apa yang harus 

dilakukan guru dalam membantu peserta didik membentuk kompetensi, 

apa yang harus digunakan, bagaimana caranya, serta berapa lama waktu 

yang diperlukan. Berdasarkan kesadaran akan pentingya RPP tersebut 

maka guru SD Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari 

senantiasa menyusun RPP minimal sehari sebelum proses pembelajaran 



berlangsung agar dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran yang 

akan dilaksanakan dan apa saja yang perlu disiapkan.  

d) keterampilan guru dalam mengimplementasikan metode yang variatif 

dan hasil belajar guru 

Pada dasarnya telah dipahami dengan baik oleh semua guru SD Negeri 

1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari bahwa evaluasi pembelajaran 

sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan 

yang dialami oleh seorang peserta didik. Dengan mengevaluasi 

pembelajaran di akhir, maka seorang tenaga pendidik dapat menarik 

banyak sekali kesimpulan penting terutama terkait dengan 

perkembangan-perkembangan yang bisa dilihat dari seorang peserta 

didik. Selain itu dengan mengetahui perkembangan peserta didiknya 

maka tenaga pendidik dapat memetakan bagaimanakah perbandingan 

perkembangan antara peserta didik yang satu dengan lainnya. Tentu 

dengan kesadaran tersebutlah yang menjadi dasar utama semua guru SD 

Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari menerapkan evaluasi 

hasil belajar yang tentu saja dengan teknik yang berbeda-beda 

tergantung mata dan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Misalnya yang diterapkan kebanyakan guru menggunakan test tertulis 

evaluasi belajar, ada yang lisan dan adapula yang praktik. 

Pada dasarnya telah dipahami dengan baik oleh semua guru SD Negeri 

1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari bahwa evaluasi pembelajaran 

sangat diperlukan untuk mengetahui perkembangan-perkembangan 

yang dialami oleh seorang peserta didik. Dengan mengevaluasi 

pembelajaran di akhir, maka seorang tenaga pendidik dapat menarik 

banyak sekali kesimpulan penting terutama terkait dengan 

perkembangan-perkembangan yang bisa dilihat dari seorang peserta 

didik. Selain itu dengan mengetahui perkembangan peserta didiknya 

maka tenaga pendidik dapat memetakan bagaimanakah perbandingan 

perkembangan antara peserta didik yang satu dengan lainnya. Tentu 



 
 
 

 

dengan kesadaran tersebutlah yang menjadi dasar utama semua guru SD 

Negeri 1 Poasia Kecamatan Poasia Kota Kendari menerapkan evaluasi 

hasil belajar yang tentu saja dengan teknik yang berbeda-beda 

tergantung mata dan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru. 

Misalnya yang diterapkan kebanyakan guru menggunakan test tertulis 

evaluasi belajar, ada yang lisan dan adapula yang praktik.  

B. Saran 

1. Para guru hendaknya senantiasa trerus berusaha melakukan berbagai upaya 

dalam meningkatkan kompetensi profesionalnya guna mewujudkan proses 

pembelajaran yang berkualitas. 

2. Pihak Kepala sekolah hendaknya memperhatikan secara seksama 

kompetensi professional yang dimiliki oleh guru. 

3. Para mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan hendaknya lebih 

banyak membaca berbagai referensi dan literatur terutama yang terkait 

dengan profesionalisme guru 
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