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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Kemampuan guru dalam mengembangkan bahan 

ajar sangat diperlukan guna meberikan kesan 

pembelajaran yang bermakna pada siswa. Guru 

tidak harus terfokus pada bahan ajar cetak,namun 

juga bisa menggunakan bahan ajar non 

cetak,bahan ajar yang langsung/nyata dll. 

Penggunaan bahan ajar yang baru hasil dari 

pengembangan guru juga harus disesuaikan 

dengan materiyang akan digunakan. Secara 

umum kemampuan variasi mengajar yang 

digunakan guru bertujun untuk menarik perhatian 

siswa untuk tetap fokus dan aktif selama 

pembelajaran berlangsung, sehingga materi yang 

disampaikan guru dapat dipahami oleh siswa agar 

prestasi belajar siswa dapat meningkat dengan 

kemampuan guru ini. Selain itu siswa juga 

diajarkan sopan santun bahwa selama guru masih 

berbicara untuk menjelakan materi, siswa tidak 

ikut berbicara apalagi mengganggu teman yang 

sedang belajar. Bentuk Kemampuan guru dalam 

variasi media atau bahan ajar (alat) merupakan 

penunjang dari pelengkap pembelajaran.hal 

tersebut dibuktikanoleh guru dengan penggunaan 

bahan ajar baru seperti penggunaan LCD, 

Penggunaan bahan alam. Media pembelajaran 

adalah sarana pembelajaran yang digunakan 

sebagai perantara dalam proses pembelajaran. 

Mempertinggi efektifitas dan efesiensi dalam 

pencapaian tujuan pemelajaran. Selain itu media 

dan alat pengajaran bila ditinjau dari indra yang 

digunakan dapat digolongkan menjadi tiga 

bagian, yakni dapat didengar, dilihat, dan 
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diraba.penggunaan bahan atau alat yang sudah 

tersediajuga merupakan bentuk pemanfaatan 

bahan ajar yang dapat mempermudah siswa 

untuk memahami materi yang dijelaskan. 

2. Faktor pendukung serta penghambat dalam 

mengembangkan bahan ajar tematik diantaranya 

adalah keingin tahuan siswa yang tinggi tentang 

hal-hal baru. Sedangkan untuk faktor 

penghambat adalah, letak geografis madrasah, 

biaya dan juga waktu. Jika seorang guru tidak 

dapat memanfaatkan  lokasi dan waktu dengan 

baik, maka guru akan sulit untuk mengkreasikan 

bahan ajar yang sudah ia persiapkan untuk 

peserta didik. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan 

sebagai berikut : 

1. guru lebih dapat memanfaatkan benda bedah 

atau bahan daurulang untuk dapat dimanfaatkan 

untuk membuat bahan ajar baru untuk materi 

tema. 

2. Untuk para siswa agar dapat berpartisipasi 

dalam pembuatan bahan ajar baru sebagai 

bentuk kreativitas dan menambah wawasan. 

3. penelitiselanjutnya untuk meneliti lebih mendalam tidak 

hanya tentang kemampuan guru dalam mengembangkan 

bahan ajar tematik saja misalnya kreativitas guru dalam 

menggunakan bahan ajar pada pelajaran PJOK atau 

agama yang dapat menyempurnakan penelitian ini.  


