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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang 

variasi keterampilan guru dalam meengajar pada pembelajaran tematik di MI 

Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol Tulungagung, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variasi keterampilan guru dalam gaya mengajar pada pembelajaran tematik 

di MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol Tulungagung dimulai 

dengan pemahaman guru mengenai pentingnya menggunakan variasi gaya 

mengajar yaitu dapat mempermudah guru dalam kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaannya melalui: 

a. Variasi suara 

b. Variasi gerak badan dan mimik wajah 

c. Pergantian posisi 

d. Pemusatan perhatian 

e. Kontak pandang.  

2. Hambatan variasi keterampilan guru dalam gaya mengajar pada 

pembelajaran tematik di MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol 

Tulungagung yaitu: 

a. Penguasaan guru terhadap bahan ajar dan materi pembelajaran tematik 

yang masih kurang. 

b. Terkendalanya sarana dan prasarana. 
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c. Situasi dan kondisi yang kurang mendukung. 

d. Hambatan muncul dari peserta didik yang jenuh, memerlukan 

bimbingan khusus, dan kurang bisa menerima variasi gaya mengajar 

yang di terapkan oleh guru.  

3. Upaya Mengatasi Hambatan Variasi Keterampilan Guru dalam Gaya 

Mengajar pada Pembelajaran Tematik di MI Hidayatul Mubtadiin Wates 

Sumbergempol Tulungagung melalui: 

a. Usaha penguasaan materi pembelajaran. 

b. Menciptakan pembelajaran yang nyaman, dan berusaha menguasai 

variasi gaya mengajar dengan baik dan mampu 

mengimplementasikannya.  

c. Guru dan lembaga sekolah berusaha mempersiapkan sarana dan 

prasarana begitupun media pembelajaran. 

d. Mencari referensi dari sumber lain terkait penerapan variasi gaya 

mengajar, mengikuti diklat dan pelatihan. 

e. Melakukan evaluasi atau diskusi guru. 

B. Saran 

1. Bagi Kepala madrasah MI Hidayatul Mubtadiin Wates Sumbergempol 

Tulungagung hendaknya dapat lebih memperhatikan guru-guru dalam 

menuangkan keterampilannya dalam menggunakan variasi mengajar, 

terkhususnya variasi gaya mengajar, dalam hal ini bisa lebih memberikan 

fasilitas, sosialisasi maupun pelatihan kepada guru-guru, untuk 
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mengembangkan keterampilannya dalam menggunakan variasi mengajar 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik lebih baik. 

2. Bagi Guru MI Hidayatul Mubtadiin Sumbergempol Tulungagung 

hendaknya lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menciptakan keterampilan 

menggunakan variasi mengajar. Rajin mengikuti sosialisasi maupun 

pelatihan dalam membuat berbagai variasi mengajar, sehingga 

keterampilannya terasah menjadi lebih baik lagi. Dengan begitu, guru-guru 

dapat memperbaiki keterampilan dan meningkatkan profesionalismenya 

sebagai pengajar 

3. Bagi peneliti yang akan datang hendaknya dapat melakukan penelitian 

lebih mendalam, mengenai keterampilan guru dalam menggunakan variasi 

mengajar tematik untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta 

menjadikan penelitian ini sebagai informasi dan khazanah ilmu 

pengetahuan di bidang pendidikan dan keterampilan guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


