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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai 

Deskripsi Kesulitan Guru dalam Pembelajaran IPS pada SMP Negeri di 

Kecamatan Martapura Tahun Ajaran 2012-2013, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa:  

1. Penguasaan materi masih menjadi kesulitan guru dalam pembelajaran IPS 

pada SMP Negeri di Kecamatan Martapura. Guru masih mengalami 

kesulitan dalam menyampaikan materi diluar disiplin ilmu yang 

dikuasainya, kesulitan dalam mengembangkan materi IPS, dan kesulitan 

dalam menguasai konsep pembelajaran terpadu. 

2. Penggunaan media dan sumber belajar masih menjadi kesulitan guru 

dalam pembelajaran IPS pada SMP Negeri di Kecamatan Martapura. Guru  

kurang mampu dalam menguasai dan menggunakan jenis media 

pembelajaran untuk pembelajaran diluar disiplin ilmu yang diampunya. 

Guru kesulitan dalam memilih media dan sumber belajar yang cocok.  

3. Penggunaan metode pembelajaran tidak menjadi kesulitan guru dalam 

pembelajaran IPS pada SMP negeri di Kecamatan Martapura. Akan tetapi 

guru harus lebih variatif lagi dalam memilih metode pembelajaran. 
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4. Pembuatan RPP tidak menjadi kesulitan dalam pembelajaran IPS pada 

SMP negeri di Kecamatan Martapura. Akan tetapi untuk guru yang 

mengajar pada kelas VII harus lebih mamahami mengenai kurikulum baru 

yang diberlakukan yakni kurikulum 2013. 

5. Pembuatan pemetaan pembelajaran tematik masih menjadi kesulitan 

dalam pembelajaran IPS pada SMP Negeri di Kecamatan Martapura. Guru 

masih kurang memahami dalam pemetaan pembelajaran tematik. 

 

B. Saran 

 

a. Bagi guru, sebaiknya guru-guru yang tercakup dalam mata pelajaran IPS 

diberikan pelatihan bidang studi diluar disiplin ilmu yang dikuasainya. 

Seperti, guru dari disiplin ilmu ekonomi diberikan pelatihan tentang bidang 

studi sejarah dan geografi, begitu juga sebaliknya. Guru seharusnya 

melakukan koordinasi dengan guru dari disiplin ilmu yang lain terkait untuk 

merumuskan skenario pembelajaran terpadu secara bersama-sama hal ini 

dapat dilakukan dengan model team teaching. 

b. Bagi sekolah, sebaiknya menghimbau dan membantu pihak guru dalam 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat menambah pengetahuan dan 

wawasannya agar dapat lebih menguasai materi pembelajaran IPS.  

Kemudian pihak sekolah hendaknya dapat menambah fasilitas sarana dan 

prasarana belajar seperti pengadaan laboratorium IPS terpadu, serta media 

pembelajaran yang dapat menunjang proses belajar mengajar sehingga proses 

belajar dapat berjalan dengan lebih baik. 

 


