
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan dapat 

disimpulkan bahwa Studi Tentang Kemampuan Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan Dalam Penyusunan Bahan Ajar  di SMA PERINTIS I 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011 canderung cukup baik . 

1. Dilihat dari indikator sumber dalam penyusunan bahan ajar cenderung 

cukup baik, 50% dari 4 responden sudah menggunakan beberapa sumber 

bahan ajar yaitu bahan pelajaran seperti; buku paket, modul, slide, dan 

tempat atau lingkungan.  

 

2. Dari indikator proses penyusunan bahan ajar cenderung baik , 50%  dari 4 

responden telah mengerti dan memahami proses penyusunan bahan ajar 

melalui beberapa prosedur yaitu memahami  standar isi dan standar 

kompetensi lulusan, silabus, program semeter, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran; mengidentifikasi jenis materi pembelajaran berdasarkan 

pemahaman terhadap poin; melakuan pemetaan materi; menetapkan 

bentuk penyajian; menyusun struktur (kerangka) penyajian; membaca  

buku sumber.; mendraf (memburam) bahan ajar. merevisi (menyunting) 
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bahan ajar; mengujicobakan bahan ajar; dan merevisi dan menulis akhir 

(finalisasi).  

3. Sedangkan pada indikator hasil dari penyusunan bahan ajar cenderung 

baik, 50% dari 4 responden sudah memiliki keterkaitan erat dan 

memadainya bahan ajar untuk mencapai Kompetensi Dasar . 

 

2. Saran  

 

Berdasarkan hasil penelitian Studi Tentang Kemampuan Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan Dalam Penyusunan Bahan Ajar  di SMA PERINTIS I 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. Maka penulis dapat 

mengajukan saran sebagai berikut :  

 

a. Dinas pendidikan sebagai pengambil kebijakan dibidang pendidikan agar 

lebih memperhatikan kualitas dan mutu pengajaran guru agar proses 

belajar mengajar berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pendidikan 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.dan dapat memberikan 

solusi yang konkrit terhadap guru-guru yang kurang mengerti tentang 

pentingnya menyusun bahan ajar yang baik, salah satunya dengan 

mengadakan pelatihan dalam penyusunan bahan ajar yang dilakukan 

disetiap lembaga pendidikan.  

 

b. Kepala sekolah juga hendaknya ikut berperan aktif dalam memperhatikan 

pelaksanaan dan memberikan pengawasan dalam penyusunan bahan ajar 

yang dilakukan oleh guru dengan mengontrol setiap hasil bahan ajar yang 

telah dibuat oleh guru. 
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c. Untuk Bapak/Ibu Guru agar dalam menyusun bahan ajar, diharuskan lebih 

memperkaya skill kompetensinya dalam menyusun bahan ajar dengan lebih 

memahami lagi tentang teknik dan prosedur dalam menyusun bahan ajar 

dan menggunakan media-media atau sumber bahan ajar, yang sesuai 

dengan kebutuhan dalam mengajar hal ini ditujukan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah. 


