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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis 

Kesulitan Guru dalam Mengajar Mata Pelajaran Fisika Di Madrasah Aliyah 

Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan yang telah diperoleh, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pelaksanaan pembelajaran Fisika di Madrasah Aliyah Negeri yang ada 

di Kabupaten Konawe Selatan secara garis besar berjalan normal, guru 

melaksanakan pembelajaran di kelas sesuai dengan tuntunan Kurikulum 2013, 

hanya saja untuk dua tahun terakhir pada pelaksanaan pembelajaran fisika 

mengalami beberapa kendala yang diakibatkan oleh minat belajar peserta didik 

terhadap mata pelajaran fisika, kurangnya sarana dan prasarana penunjang 

proses pembelajaran fisika dan kurangnya alokasi waktu sehingga 

menyebabkan guru mengalami kesulitan dalam mengajar yang menyebabkan 

terhambatnya penyelesaian materi fisika secara menyeluruh. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan guru dalam mengajar mata 

pelajaran fisika di Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Konawe Selatan 

meliputi kurangnya kemampuan dasar matematika peserta didik sehingga guru 

sulit untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik terutama pada materi 

fisika yang banyak menganalisis perhitungan dan rumus-rumus, ketersediaan 

sarana dan prasarana penunjang proses pembelajaran yang masih kurang, baik 

itu sarana laboratorium fisika dan sarana media pembelajarannya, metode 
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pembelajaran yang terkadang kurang cocok dengan peserta didik dan kurang 

bervariasi serta permasalahan alokasi waktu yang dihadapi guru dalam 

mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diingkan. 

3. Solusi atau upaya untuk mengatasi kesulitan guru dalam mengatasi kesulitan 

dalam mengajar fisika adalah dengan memanfaatkan peserta didik yang 

kemampuan dasar matematikanya baik untuk membantu peserta didik yang 

kemampuan dasar matematikanya kurang baik dan bekerja sama dengan guru 

matematika untuk mengatasi permasalahan tersebut, memanfaatkan alat-alat 

laboratorium sederhana yang bisa dibuat dari bahan bekas, guru memanfaatkan 

berbagai aplikasi seperti laboratorium maya,  guru menggunakan metode 

pembelajaran yang bervariasi dan mengupayakan semaksimal mungkin alokasi 

waktu yang tersedia dalam pembelajaran dengan memberikan tugas-tugas 

kepada peserta didik untuk dipelajari baik secara individu maupun secara 

berkolompok, serta melibatkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

dan PGRI dilibatkan untuk membahas masalah-masalah yang ditemukan atau 

terjadi di lapangan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, ada beberapa saran yang 

dapat peneliti sampaikan sebagai berikut : 

1. Kepada Kepala Sekolah MA Negeri 1 Konawe Selatan dan MA Negeri 2 

Konawe Selatan untuk lebih meningkatkan mutu pembelajaran Fisika serta 

melengkapi segala fasilitas yang dibutuhkan dalam pembelajaran. 
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2. Kepada guru pelajaran Fisika, perlu menggunakan media pembelajaran yang 

menarik dan efektif yang sesuai dengan meteri pokok yang diajarkan dan 

mendorong aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan  minat 

belajar peserta didik serta memperhatikan aspek-aspekpembelajaran. 

3. Kepada peserta didik, agar aktif dalam proses pembelajaran serta 

menumbuhkan motivasi dan minat baik dari dalam diri sendiri maupun 

dengan teman lain untuk meningkatkan kemampuan dan hasil belajar. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menemukan lebih dalam 

mengenai kesulitan guru dalam mengajar mata pelajaran Fisika, agar 

kesulitan mengajar guru dapat diatasi sehingga dapat tercapainya tujuan 

pembelajaran pendidikan di Indonesia dengan baik. 

5.  Kepada orang tua peserta didik, agar selalu membimbing dan memotivasi 

anak untuk tetap terus belajar dengan giat. 

 

  


