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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis, temuan, dan pembahasan seperti yang telah 

dikemukakan pada Bab IV, diperoleh kesimpulan bahwa keterampilan guru 

melakukan variasi stimulus pada pembelajaran di Sekolah Dasar dibutuhkan 

sebagai alternatif peningkatan kualitas proses, dan hasil pembelajaran. 

Kesimpulan tersebut dapat dirinci sesuai dengan tiga komponen keterampilan 

melakukan variasi stimulus sebagai berikut. 

1. Gaya mengajar yang baik ditunjukkan dengan variasi yang tinggi seperti 

pembelajaran diselingi dengan nyanyian, didominasi aktivitas 

pembelajaran yang membuat siswa antusias mengikuti pembelajaran, 

memunculkan gerakan yang dinamis dan menarik perhatian siswa, 

penekanan verbal lebih variatif, memunculkan Ice breaking dan 

kesenyapan (teacher silince) untuk mempertahankan perhatian siswa. 

Pada keterampilan melakukan variasi dalam gaya mengajar yang 

menunjukkan kualitas variasi gaya mengajar yang baik adalah guru 

dengan profil; golongan kepangkatan III, berumur dibawah 40 tahun, 

masa kerja dibawah 20 tahun, dan tugas mengajar di kelas tinggi. Ini 

menunjukkan adanya kecenderungan penurunan kualitas gaya mengajar. 

Semakin lama mengajar, golongan kepangkatan semakin tinggi, dan 

umur menuju dewasa akhir gaya mengajar semakin rendah..  

2. Penggunaan media pembelajaran yang baik adalah disesuaikan dengan 

tujuan pembelajaran dan konten materi yang disampaikan. Benda-benda 

yang dipilih sebagai media pembelajaran adalah benda-benda sekitar 

siswa, melibatkan banyak indera siswa atau media yang tergolong media 

motorik. Pada keterampilan melakukan variasi dalam menggunakan 

media dan alat bantu pembelajaran, yang menunjukkan kualitas variasi 

penggunaan media dan alat bantu yang baik adalah guru dengan profil; 

golongan kepangkatan III, berumur dibawah 40 tahun, masa kerja diatas 



127 
 

 
Lina Nurhayati, 2015 
ANALISIS KETERAMPILAN GURU DALAM MEMBERIKAN VARIASI STIMULUS PADA PEMBELAJARAN 
DI SEKOLAH DASAR 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

20 tahun, dan tugas mengajar di kelas tinggi. Kemampuan guru pada 

penguasaan variasi penggunaan media mengajar masih kurang dan 

kemampuan guru dalam menguasai teknologi pembelajaran masih 

terbatas.  

3. Pola interaksi yang optimal muncul ketika guru melakukan kegiatan 

pembelajaran yang didominasi oleh siswa. Hal ini tergantung pada 

keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar demi 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah 

ditetapkan. Pada keterampilan melakukan variasi dalam pola interaksi 

dan kegiatan siswa yang menunjukkan kualitas variasi pola interaksi 

yang baik adalah guru dengan profil; golongan kepangkatan III, berumur 

diatas 40 tahun, masa kerja dibawah 20 tahun, tugas mengajar di kelas 

tinggi. Pola interaksi yang dominan adalah pola Guru-Murid-Guru, hal 

ini menunjukkan bahwa pembelajaran masih terpusat pada guru dalam 

kegiatan tanya jawab satu arah guru dan siswa. 

 

B. Implikasi 

Penelitian ini difokuskan pada analisis keterampilan guru dalam 

memberikan variasi stimulus pada pembelajaran di Sekolah Dasar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa stimulus yang baik ditunjukkan dengan 

variasi yang tinggi, baik pada komponen gaya mengajar, penggunaan media 

pembelajaran serta pola interaksi. Variasi yang tinggi mengharuskan guru 

merancang skenario pembelajaran yang baik yang sesuai dengan karakteristik 

siswa. Skenario pembelajaran yang menerapkan variasi stimulus yang baik 

dirancang sedemikian sehingga aktivitas belajar menjadi menyenangkan.  

Guru membutuhkan forum pembinaan, khusus bagi perbaikan 

keterampilan mengajar khususnya keterampilan dalam memberikan variasi 

stimulus yang cakupannya lebih luas dari keterampilan mengajar yang lain. Hal 

ini dapat dijadikan wadah kegiatan professional guru yang berasal dari guru, oleh 

guru, dan untuk guru serta bertujuan antara lain untuk menampung segala 

permasalahan yang dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan 
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mencari cara penyelesaiannya; membantu guru dalam upaya memenuhi 

kebutuhannya yang berkaitan dengan pembelajaran termasuk pengembangan 

keterampilan memberikan variasi stimulus pada pembelajaran; saling tukar 

informasi dan pengalaman dalam melaksanakan tugas mengajar sehari-hari, 

sehingga memberi masukan bagi guru senior yang sarat pengalaman namun 

membutuhkan penyegaran wawasan tentang pembelajaran inovatif. 

Selanjutnya, berdasarkan karakteristik pembelajaran yang menerapkan 

variasi stimulus, maka implikasi lain adalah bagi perbaikan kurikulum 2013 yang 

akan dan sedang dikembangkan. Kreatifitas guru sebagai perancang kegiatan 

pembelajaran sekaligus fasilitator kegiatan siswa harus dikembangkan, 

komponen pembelajaran dan perangkat lain berupa buku guru dan buku siswa 

dalam kurikulum 2013 sudah dibakukan. Hal ini akan membatasi guru dalam 

mengembangkan variasi stimulus pada pembelajaran berdasarkan 

kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, hendaknya dalam kurikulum 

2013 guru diberikan keleluasaan untuk menerapkan variasi stimulus. 

 

C. Rekomendasi 

Pada akhir penelitian ini, beberapa hal dapat direkomendasikan 

berkaitan dengan keterampilan memberikan variasi stimulus pada 

pembelajaran di Sekolah Dasar. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi berbagai pihak terkait. Baik bagi guru, Kepala Sekolah, peneliti 

selanjutnya, dan rekomendasi bagi praktek perumusan kebijakan pendidikan. 

Rekomendasi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut. 

1. Rekomendasi bagi guru 

Hasil penelitian dari berbagai komponen variasi stimulus yang dilakukan 

guru menunjukkan adanya hal-hal yang harus diperbaharui.  

a. Pada komponen gaya mengajar guru kurang menunjukkan mimik 

muka yang menarik, padahal ekspresi atau mimik muka (gesture) 

dapat dijadikan sebagai penguatan non verbal pada pembelajaran. 

Guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang menarik yang 

menuntut keaktifan siswa. Penerapan metode yang menarik dengan 
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sendirinya menuntut guru untuk memunculkan gerakan dinamis 

disertai dengan mimik atau gesture menarik yang menyertainya.  

b. Pada penggunaan media, guru harus mengenal banyak jenis media 

pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran, khususnya media 

yang termasuk ke dalam media audio-visual yang tidak dimunculkan 

guru selama kegiatan penelitian.  Media ini menuntut guru untuk 

menguasai teknologi berupa media proyeksi berupa gambar 

bergerak/video.  

c. Pada pola interaksi, guru masih dominan menggunakan pola interaksi 

Guru-Murid-Guru ini menunjukkan bahwa pembelajaran masih 

terpusat pada guru. Pemahaman guru akan kebutuhan siswa harus 

ditingkatkan khususnya yang menyangkut peningkatan kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesional. 

d. Keterampilan guru dalam melakukan variasi stimulus tidak merata 

pada setiap profil guru. Guru yang memiliki keterampilan yang tinggi 

dalam mengajar khususnya dalam keterampilan memberikan variasi 

stimulus yang cakupannya lebih luas dari keterampilan lain 

hendaknya melakukan upaya pengimbasan pada guru lain. Kelompok 

Kerja Guru (KKG) merupakan salah satu cara bagi guru dalam 

mengembangkan profesionalismenya sebagai guru. Kolaborasi antar 

guru dan kegiatan lesson study dapat dijadikan alternatif dalam 

memecahkan masalah pembelajaran yang optimal.  

2. Rekomendasi bagi Kepala Sekolah 

Secara berkala Kepala Sekolah harus melakukan supervisi klinis pada 

guru. Hal ini sebagai upaya menjaga kualitas pembelajaran yang 

dilakukan di sekolah. Aktivitas pembelajaran yang baik akan membantu 

siswa menjadi subjek pembelajar yang baik. Supervisi klinis oleh Kepala 

Sekolah akan membantu, membina, mendorong, dan mengadakan 

perbaikan terhadap pelaksanaan tugas mengajar guru demi tercapainya 

tujuan pendidikan. Guru-guru diberi kesempatan untuk melatih 

kemampuan dan kecerdasan mereka dalam menggunakan teknik 
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mengajar tanpa membatasi inisiatif dan kreativitas mereka menerapkan 

berbagai stimulus pada pembelajaran. 

3. Rekomendasi bagi pengambil kebijakan pendidikan 

Dinas Pendidikan Daerah, melalui Pengawas dan Kepala Sekolah perlu 

mengembangkan mekanisme pemberdayaan guru. Sebagai upaya 

mempertahankan konsistensi kinerja guru baik itu guru baru maupun 

guru yang sudah sarat pengalaman. Pemegang kebijakan hendaknya 

memberikan banyak pelatihan pengembangan kompetensi bagi guru 

disemua jenjang usia. Bagi guru muda hal ini akan menjadi suntikan 

vitamin perluasan wawasan sedangkan bagi guru senior menyegarkan 

kembali wawasan mereka tentang pendidikan yang dipadupadankan 

dengan pengalaman yang mereka miliki. 

4. Rekomendasi bagi perbaikan kurikulum 

Pelaksanaan Kurikulum 2013 terlalu membatasi kreatifitas guru, karena 

sebagian besar komponen pembelajaran sudah dibakukan dalam 

kurikulum dan perangkat lain berupa buku guru dan buku siswa. Hal 

tersebut memungkinkan guru tidak dapat menerapkan variasi stimulus 

berdasarkan kelebihannya masing-masing. Oleh karena itu, hendaknya 

dalam kurikulum 2013 guru diberikan keleluasaan untuk menerapkan 

variasi stimulus. 

5. Rekomendasi bagi penelitian lanjutan 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang memuat data 

deskripsi berbentuk paparan kata-kata yang diperoleh melalui kegiatan 

observasi, wawancara dan studi dokumentasi tanpa adanya konsep baru. 

Apabila dilakukan penelitian lanjutan dari penelitian ini, penulis berharap 

rumusan pertanyaan mengenai bagaimana setiap kompenen dari variasi 

stimulus dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dapat ditambahkan. 

 

 

 


