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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan paparan data dan pembahasan sebelumnya, maka dapat dikemukakan 

simpulan, implikasi dan saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemahaman wawasan dan landasan kependidikan 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1 dan 2 Kota Bandar 

Lampung meningkatkan wawasan dan landasan pendidikan dengan mengikuti 

berbagai kegiatan ilmiah bidang pendidikan seperti seminar, bintek, MGMP, 

mengikuti berbagai perkembangan informasi baru baik dari media cetak 

(koran, majalah, tabloid) maupun media elektronika (televisi), guru 

melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yaitu program pasca 

sarjana, sedangkan di sekolah menengah atas negeri 3 Kota Bandar Lampung 

guru tidak melanjutkan pendidikan karena sudah padat dengan kegiatan di 

sekolah, faktor biaya, dan sudah mendekati masa pensiun. 

Latar belakang pendidikan guru geografi di SMA negeri 1, 2 dan 3 Kota 

Bandar Lampung memiliki kesesuaian antara latar belakang keilmuan  

dengan mata pelajaran yang diampu, pendidikan guru dari sarjana pendidikan  

geografi dibuktikan dengan ijazah dan akta mengajar serta memiliki sertifikat 

pendidik. 
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2. Pemahaman terhadap peserta didik 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1 dan 2 Kota Bandar 

Lampung  mengetahui pemahaman terhadap peserta didik, mencatat dan 

menggunakan informasi tentang perilaku, karakteristik peserta didik 

berkoordinasi dan menginput data peserta didik dari guru Bimbingan 

Konseling yang ada di sekolah serta melakukan komunikasi dengan wali 

kelas, sedang disekolah menengah atas negeri 3 Kota Bandar Lampung guru 

menggunakan informasi perilaku dan karakteristik peserta didik dengan 

membagikan daftar  isian  diisi peserta didik tentang identitas: nama lengkap, 

tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, asal sekolah dan 

pekerjaan orang tua. 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung  memperhatikan bahwa semua peserta didik berhak mendapatkan 

kesempatan  sama dalam berpartisipasi secara aktif dengan memberikan 

berbagai keleluasaan untuk berekspresi di dalam kelas. Aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya juga 

mendapat perhatian  dari guru sehingga peserta didik tidak tersisihkan. 

3. Perancangan pembelajaran 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1  dan 2 Kota Bandar 

Lampung  mengetahui, memahami dan membuat rancangan pembelajaran 

berdasarkan silabus dengan memperhatikan urutan materi pembelajaran 

dengan berdiskusi antar sesama melalui musyawarah guru mata pelajaran 

difasilitasi oleh sekolah dengan mengundang nara sumber yang kompeten 

dalam bidang rancangan pembelajaran seperti pengawas senior dari Dinas 
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Pendidikan Provinsi, sedangkan di sekolah menegah atas negeri 3 Kota 

Bandar Lampung rancangan pembelajaran disusun sendiri oleh guru baik di 

rumah maupun di sekolah alasannya waktu lebih efektif dan efisien. 

Komponen rancangan pembelajaran yang disusun oleh guru geografi di 

sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar Lampung  dituangkan 

dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dilengkapi dengan: 

Identitas, Satuan Pendidikan, Mata Pelajaran, Kelas/Semester, Materi Pokok, 

Alokasi Waktu, Kompetensi Inti (KI) dan Kompetnsi Dasar, Indikator, 

Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Media, 

Skenario pembelajaran, dan Penilaian. Memilih materi sesuai dengan tujuan 

pembelajaran, dapat dilaksanakan di kelas dan cocok dengan konteks 

kehidupan sehari-hari peserta didik. 

4. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1dan 2 Kota Bandar Lampung 

berusaha menciptakan situasi pelaksanaan pembelajaran bagi semua peserta 

didik yang kreatif, aktif dan menyenangkan serta tidak  mendominasi kelas, 

memberikan ruang yang luas bagi peserta didik untuk mengeksplor potensi 

dan  kemampuannya, tanpa guru dikelas siatuasi belajar dapat berjalan, 

sedangkan di sekolah menengah atas negeri 3 Kota Bandar Lampung situasi 

proses pembelajaran sangat tergantung dengan guru dikelas .Upaya 

guru dalam pembelajaran di sekolah menengah atas negeri 1 dan 3 Kota 

Bandar Lampung dilakukan dengan mengkomunikasikan informasi baru, 

mempraktekkan dan berinteraksi dengan  peserta didik, sedangkan di sekolah 

menengah atas negeri 2 Kota Bandar Lampung terbatas dalam upaya 
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mengkomunikasikan informasi baru dalam proses belajar, karena dengan 

diberitahu guru peserta didik sudah dapat mencari bahan sendiri, guru 

mendudukkan peserta didik secara nyaman, meningkatkan partisipasi setiap 

individu peserta didik, semua peserta didik dihadapan guru dianggap sama 

dan mempunyai hak yang sama. 

5. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1 dan 2 Kota Bandar 

Lampung selalu  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam 

proses kegiatan belajar mengajar, menggunakan berbagai alat bantu mengajar 

sebagai media  audio-visual termasuk TIK untuk memotivasi belajar peserta 

didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru selalu 

berusaha mendokumentasikan berbagai bahan ajar dan mengadministrasikan 

dengan menggunakan teknologi informasi, membiasakan peserta didik 

berinteraksi dengan teknologi. Sedangkan di sekolah menengah atas negeri 3 

Kota Bandar Lampung guru tidak selalu memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam proses belajar mengajar di kelas, karena terdapat 

kendala dan keterbatasan fasilitas di sekolah serta kondisi sumber daya 

manusia guru. 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung memahami target penggunaan TIK disekolah mencakup pusat 

sumber belajar, jaringan internet, sarana dan prasarana yang ada diupayakan  

untuk meningkatkan kualitas belajar serta untuk membantu memudahkan 

pencapaian tujuan pembelajaran memudahkan penyajian data, informasi, 

materi pembelajaran, dan variasi budaya. 
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6.    Evaluasi hasil belajar 

Guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung selalu melaksanakan evaluasi hasil belajar. Dalam mengarsipkan 

evaluasi hasil belajar dilakukan dengan mengumpulkan lembaran perkelas 

menjadi satu file serta meletakan pada loker guru, di sekolah menengah atas 

negeri  2 Kota Bandar Lampung guru mengarsipkan dengan mengentri data 

nilai pada komputer sekolah, mendokumentasikan pada fasilitas teknologi 

informasi (Laptop) pribadi manfaatnya lebih efektif, cepat, praktis dan bila 

diperlukan mudah mencarinya, sedangkan di sekolah menengah atas negeri 3 

Kota Bandar lampung guru mengarsipkan dengan mengumpulkan berbagai 

lembaran perkelas dalam satu file dan menyerahkan pada wakil kepala 

sekolah bidang kurikulum. 

Prosedur evaluasi hasil belajar dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun 

alat penilaian sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti tertuang dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Jenis evaluasi hasil belajar 

dilakukan dalam ranah sikap, keterampilan maupun pengetahuan. Dalam 

melakukan evaluasi hasil  belajar guru menggunakan model penilaian 

berbasis kelas seperti model test berupa uraian, pilihan ganda, diskusi, 

penilaian melalui keaktifan peserta didik dan berbagai tugas dengan cara 

mengerjakan soal latihan yang telah tersedia dalam latihan kerja siswa atau 

LKS.Analisis hasil penilaian selalu dilakukan untuk merancang program 

remedial dan pengayaan bagi setiap peserta didik. 
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7. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya 

 

Guru geografi disekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung dalam mengembangkan potensi peserta didik dilakukan dengan 

cara selalu aktif dan membantu setiap peserta didik untuk melaksanakan 

proses pembelajaran, mendorong peserta didik belajar sesuai dengan 

kecakapan masing-masing, memberikan perhatian peserta didik pada berbagai 

aspek antara lain:  kesempatan terhadap peserta didik untuk melaksanakan 

proses belajar sesuai dengan  potensi yang dimilikinya, memusatkan 

perhatian dengan melakukan interaksi dengan peserta didik serta 

mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan kesulitan 

yang dialami peserta didik. 

Guru geografi disekolah menengah atas negeri 1dan 2 Kota Bandar Lampung 

memberikan respon  terhadap peserta didik yaitu menyarankan supaya peserta 

didik dalam mengembangkan potensi yang dimiliki dengan bergabung pada 

kegiatan ekstrakurikuler, mengirimkan peserta didik untuk mengikuti 

berbagai lomba bidang keagamaan, olah raga, seni dan teknologi, sedangkan 

di sekolah menengah atas negeri 3 Kota Bandar Lampung  guru selalu 

menyarankan peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki dengan 

bergabung pada kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti kegiatan dengan prioritas 

yang lebih utama dan terkait dengan potensi peserta didik serta menyesuaikan 

keadaan keuangan yang ada di sekolah. 
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5.2  Implikasi 

Implikasi dari penelitian ini adalah 

1.   Implikasi praktis 

 Guru mata pelajaran geografi di sekolah menegah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota 

Bandar Lampung memahami, meningkatkan  pengetahuan,  wawasan serta 

menguasai secara rinci kompetensi pedagogik terdiri dari: pemahaman 

wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya dalam mengimplementasikan proses pembelajaran. 

2. Implikasi teoritis 

 Apabila guru memiliki kompetensi pedagogik yang terdiri dari: pemahaman    

wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya maka dapat dikatakan  semakin baik kompetensi yang dimiliki 

guru semakin baik pula proses mengajarnya. Hal ini dikarenakan guru 

merupakan pihak yang berinteraksi langsung dengan peserta didik dalam 

proses pembelajaran di sekolah, begitu juga dengan guru geografi. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis mensyarankan 

sebagai berikut: 

Hendaknya guru geografi di sekolah menengah atas negeri 1, 2 dan 3 Kota Bandar 

Lampung diharapkan dapat meningkatkaan kompetensi pedagogik pada aspek 

pemahaman wawasan dan landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta 

didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan  

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 


