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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang peran guru sebagai 

motivator dan pengelola kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 9 Pekanbaru diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Peran guru sebagai motivator dalam meningkatkan kualitas pembelajaran  

Ekonomi sebagai berikut: 

a. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran secara jelas dan mudah 

dimengerti oleh siswa. 

b. Guru membangkitkan minat siswa dengan menggunakan strategi yang 

sesuai dengan materi yang dibahas. 

c. Guru menciptkan suasana yang menyenangkan dengan menyelinggi 

kegiatan belajar dengan bercerita tentang pengalaman hidup guru 

tersebut, sehingga siswa tidak merasa jenuh. 

d. Guru memberikan pujian yang wajar seperti”kerja bagus” terhadap 

siswa yang berhasil dalam mengerjakan tugas maupun latihan. 

e. Guru memberikan nilai kepada siswa secara langsung ketika guru 

memberikan tugas. 

f. Guru memberikan komentar terhadap setiap hasil kerja siswa. 

g. Guru menciptakan persaingan dan kerja sama, baik persaingan individu 

maupun kelompok seperti diskusi kelompok. 
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2. Peran guru sebagai pengelola kelas dalam meningkatkan kualitas 

pembelajaran ekonomi sebagai berikut: 

a. Guru memperhatikan semua kegiatan yang dilakukan siswa dengan cara 

berjalan ke depan dan kebelakang dan juga bersikap terbuka dengan 

siswa sehingga terjalin percakapan dan kerja sama. 

b. Guru menegur siswa yang ribut di dalam kelas dan memberikan 

hukuman berupa tugas apabila siswa melakukan pelanggaran aturan 

yang telah disepakati sebelumnya. 

3. Peningkatan kualitas pembelajaran ekonomi sebagai berikut: 

a. Peningkatan yang terjadi yaitu siswa menyadari akan pentingnya belajar 

dan siswa tidak main-main saat pelajaran berlangsung. 

b. Siswa lebih aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan 

oleh guru dan juga terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka disini penulis 

memberikan beberapa terkait dengan peran guru sebagai motivator dan pengelola 

kelas dalam meningkatkan kegiatan pembeljaran ekonomi di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 9 Pekanbaru 

1. Disarankan kepada guru untuk  ekonomi agar mengunakan starategi yang 

tepat dalam proses pemebelajaran agar dengan strategi yang tepat dapat 

menjadikan siswa termotivasi untuk belajar dengan baik.   
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2. Disarankan kepada guru ekonomi untuk memperhatikan kegiatan yang 

dilakukan oleh siswa dengan cara guru berjalan ke depan dan kebelakang 

agar kelas dapat terkelola dengan baik. 

3. Disarankan kepada siswa untuk belajar dengan sungguh-sunguh dan 

haruslah memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar walaupun guru 

tidak setiap saat bisa memberikan motivasi. 

4. Bagi peneliti lain kiranya, dapat meneliti kembali tentang studi analisis 

peranan guru dalam pembelajaran dan tidak terfokus pada pembelajaran  

Ekonomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


