
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat kontribusi positif, erat dan signifikan keaktifan guru mengikuti 

MGMP terhadap kemampuan  guru Geografi SMA/MA di Kota Bandar 

Lampung dengan mengelola pembelajaran. Ini dapat ditunjukkan dari hasil 

perhitungan dari R2
xy (R Squre) yaitu 0,677 atau 67,7%. Kontribusi tersebut 

bernilai positif sebesar 67,7 %, berarti keaktifan guru geografi dalam 

mengikuti MGMP memberikan sumbangan positif terhadap kemampuan guru 

dalam mengelola proses pembelajaran geogragi SMA/MA di Kota Bandar 

Lampung sebesar 67,7 %. Hal ini berarti ada sumbangan positif keaktifan guru 

geografi dalam mengikuti kegiatan MGMP Geografi, maka akan semakin baik 

kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran geografi SMA/MA di 

Kota Bandar Lampung. 

 

2. Terdapat kontribusi positif dan signifikan persepsi guru terhadap manfaat 

MGMP dengan kemampuan  guru Geografi SMA/MA di Kota Bandar 

Lampung dalam mengelola pembelajaran. Ini dapat ditunjukkan dari hasil 

perhitungan dari R2 (R Square) yaitu 0.609 atau 60,9%. Kontribusi tersebut 
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bernilai positif sebesar 60,9%, berarti persepsi guru terhadap manfaat MGMP 

memberikan sumbangan positif terhadap kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung sebesar 60,9%. 

Hal ini berarti ada sumbangan positif persepsi guru geografi terhadap manfaat 

MGMP, maka akan semakin baik kemampuan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 

 

3. Terdapat kontribusi positif, erat dan signifikan keaktifan dan persepsi guru 

geografi terhadap manfaat MGMP dengan kemampuan  guru Geografi 

SMA/MA di Kota Bandar Lampung dalam mengelola pembelajaran geografi. 

Ini dapat ditunjukkan dari hasil perhitungan dari R2 (R Square) yaitu 0.784 

atau 78,4%. Kontribusi tersebut bernilai positif sebesar 78,4%, berarti 

keaktifan guru mengikuti MGMP dan persepsi guru terhadap manfaat MGMP 

secara bersama-sama memberikan sumbangan positif terhadap kemampuan 

guru dalam mengelola proses pembelajaran geografi SMA/MA di Kota 

Bandar Lampung sebesar 78,4%. Hal ini berarti ada sumbangan positif 

keaktifan dan persepsi guru terhadap manfaat MGMP Geografi secara 

bersama-sama, maka akan semakin baik kemampuan guru dalam mengelola 

proses pembelajaran geografi SMA/MA di Kota Bandar Lampung. 

 

B. Saran  

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Guru geografi SMA hendaknya meningkatkan keaktifan dalam mengikuti 

MGMP, karena keaktifan mengikuti kegiatan MGMP memberikan sumbangan 
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positif yang cukup besar yaitu 67,7% terhadap kemampuan guru dalam 

mengelola proses pembelajaran geografi. 

2. Guru geografi SMA hendaknya memiliki persepsi yang positif terhadap 

manfaat MGMP karena guru yang memiliki persepsi yang positif terhadap 

manfaat MGMP akan memberikan sumbangan positif yang cukup besar yaitu 

60,9% terhadap kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran 

geografi. 

3. Guru geografi SMA hendaknya meningkatkan keaktifan dalam mengikuti 

MGMP dan memiliki persepsi yang positif terhadap manfaat MGMP yang 

lebih besar secara bersama-sama yaitu 78,4% terhadap kemampuan guru 

dalam mengelola proses pembelajaran geografi 


