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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya

maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kreativitas guru dalam pembelajaran pada SMPN Se-Kecamatan Kampar

Utara termasuk dalam katagori “Tinggi”. Hal ini dapat dilihat pada

rekapitulasi tanggapan responden dengan nilai rata-rata skor 4,16, ini

menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kreativitas guru dalam

pembelajaran adalah baik. Kreativitas tidak selalu dimiliki oleh guru

berkemampuan akademik dan kecerdasan yang tinggi. Hal ini dikarenakan

kreativitas tidak hanya membutuhkan keterampilan dan kemampuan,

kreatifitas juga membutuhkan kemauan atau motivasi. Keterampilan, bakat,

dan kemampuan tidak langsung mengarahkan seseorang guru melakukan

proses kreatif tanpa adanya faktor dorongan atau motivasi.

2. Kemampuan pengelolaan kelas pada SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara

termasuk dalam kategori “baik”. Hal ini Hal ini dapat dilihat pada rekapitulasi

tanggapan responden dengan nilai rata-rata skor 3,85, ini menunjukkan bahwa

tanggapan responden terhadap kemampuan pengelolaan kelas adalah baik.

Pengelolaan kelas adalah berbagai jenis kegiatan yang dengan sengaja

dilakukan oleh guru dengan tujuan menciptakan kondisi optimal bagi

terjadinya proses belajar mengajar di kelas. Pengelolaan kelas sangat
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berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan

kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar (penghentian perilaku

peserta didik yang menyelewengkan perhatian kelas, pemberian ganjaran,

penyelesaian tugas oleh peserta didik secara tepat waktu, penetapan norma

kelompok yang produktif, di dalamnya mencakup pengaturan orang (peserta

didik) dan fasilitas yang ada.

3. Prestasi belajar siswa pada SMPN Se-Kecamatan Kampar Utara adalah

“baik”. Hal ini Hal ini dapat dilihat pada hasil ujian tengah semester dengan

nilai rata-rata skor 76,04, ini menunjukkan bahwa nilai UTS responden

terhadap prestasi belajar siswa adalah baik. Tujuan diadakannya kegiatan

evaluasi adalah untuk mengetahui keefektifan dan keberhasilan kegiatan

belajar mengajar sehingga dalam pelaksanaannya evaluasi harus dilakukan

secara terus-menerus baik itu pada awal, pada saat berlangsungnya kegiatan

belajar mengajar maupun pada akhir tatap muka kegiatan belajar mengajar.

Evaluasi pada umumnya digunakan untuk menilai dan mengukur hasil belajar

peserta didik, terutama hasil yang berkenaan dengan penguasaan bahan

pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran

4. Y’= 23,655 + 0,777X1 + 0,067X2

Angka-angka dapat diartikan sebagai berikut :

Konstanta sebesar 23,655; artinya kreativitas guru dalam pembelajaran dan

kemampuan mengelola kelas nilainya adalah nol, maka prestasi belajar siswa

nilainya positif sebesar 23,655. Koefisien regresi kreativitas guru dalam

pembelajaran sebesar 0,777; artinya jika kreativitas guru dalam pembelajaran
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mengalami kenaikan 1 satuan, maka prestasi belajar siswa akan mengalami

kenaikan sebesar 0,777. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan

positif antara kreativitas guru dalam pembelajaran dengan prestasi belajar

siswa, artinya semakin besar nilai kreativitas guru dalam pembelajaran maka

semakin meningkat nilai prestasi belajar siswa. Koefisien regresi kamampuan

pengelolaan kelas sebesar 0,067; artinya jika kamampuan pengelolaan kelas

mengalami kenaikan 1 satuan, maka prestasi belajar siswa akan mengalami

peningkatan sebesar 0,067. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan

negatif antara kamampuan pengelolaan kelas dengan prestasi belajar siswa,

artinya semakin besar nilai kamampuan pengelolaan kelas maka semakin

meingkat nilai prestasi belajar siswa.

5. Angka Adjusted R Square sebesar 0,617. hal ini menunjukkan bahwa

kreaivitas guru dalam pembelajaran dan kemampuan pengelolaan kelas

berpengaruh sebesar 61,7% atau sangat tinggi terhadap prestasi belajar siswa,

sedang sisanya sebesar 38,3% adalah pengaruh variabel lain yang tidak

diteliti.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitan yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi SMP N Se-

Kecamatan Kampar Utara:

1. Guru hendaknya lebih meningkatkan lagi kreativitas mengajar di dalam

kelas, kreativitas mengajar guru itu tidak hanya dalam penyampaian materi
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ajar, penggunaan metode pembelajaran maupun penggunaan media

pembelajaran, tetapi kreativitas mengajar guru itu dapat dilihat dari pribadi

kreatif guru itu sendiri yang lebih mengacu kepada kemampuan guru

dalam bertindak sesuai dengan kondisi siswa. Dalam hal ini termasuk

didalamnya memberikan motivasi kepada siswa.

2. Guru sebagai tenaga profesional, dituntut tidak hanya mampu mengelola

pembelajaran saja tetapi juga harus mampu mengelola kelas, yaitu

menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal bagi

tercapainya tujuan pengajaran. Oleh karena itu sejalan dengan upaya

pemerintah dalam meningkatkan mutu di semua jenjang pendidikan,

penerapan strategi pengelolaan kelas dalam pembelajaran merupakan salah

satu alternatif yang diyakini dapat digunakan untuk memecahkan persoalan

yang mendasar dari permasalahan pendidikan di tanah air.

3. Siswa diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan motivasi

belajarnya mulai dari dalam dirinya sendiri. dengan mempertahankan hasrat

dan keinginan untuk belajar, dorongan dan kebutuhan untuk belajar, dan

harapan serta cita-cita atas usaha belajarnya untuk meraih prestasi.

4. Kepada pembaca diharapkan mampu mengembangkan penelitian yang

mendalam dalam penelitian pendidikan sehingga lebih baik, terutama

kepada guru dan siswa.


