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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat hubungan 

anatara latar belakang pendidikan guru sejarah dan lama mengajar guru sejarah 

terhadap hasil belajar siswa yaitu dengan menggunakan nilai rapot siswa kelas XI 

semester 2 tahun pelajaran 2015/2016 diperoleh data yang menunjukan masing-

masing variabel bebas terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran sejarah, 

sebagai berikut: 

Pertama, latar belakang pendidikan guru sejarah tidak memiliki hubungan 

yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran sejarah 

dibuktikan dengan nilaiPearson Correlation sebesar 0,030 berarti tidak ada 

hubungan danV-Value dari variabel latar belakang pendidikan guru sejarah adalah 

sebesar 0.901 yang mengartikan bahwa tidak adanya korelasi yang signifikan 

antara latar belakang pendidikan guru dengan hasil  belajar siswa. Guru bukan 

satu-satunya sumber belajar siswa, dalam hal ini mungkin saja siswa cenderung 

lebih belajar dengan menggunakan media pembelajaran seperti buku teks dan 

seperti dalam teori Vygotsky di jelaskan bahwa siswa belajar lebih banyak dari 

lingkungan disekitarnya bukan hanya dari guru.  

Kedua, dalam penelitian ini dipapar pula perbedaan dari lima kategori latar 

belakang pendidikan guru sejarah yaitu guru yang berlatar belakang pendidikan 

S2 memiliki korelasi negatif dengan hasil belajar siswa. Guru yang berlatar 

belakang pendidikan S1 sejarah Universitas Pendidikan Indonesia memiliki 

korelasi positif yang lemah dan tidak signifikan terhadap hasil belajar siswa. Guru 

yang berlatar belakang pendidikan S1 dari Universitas Pendidikan Indonesia 

tetapi bukan jurusan sejarah memiliki korelasi negatif dengan hasil belajar siswa. 

Guru yang berlatar belakang pendidikan jurusan sejarah tetapi bukan dari 

Universitas Pendidikan Indonesia hasil korelasinya tidak dapat diketahui karena 
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dari jumlah sampel tidak memadai. Guru yang berlatar belakang pendidikan S1 

bukan jurusan sejarah dan juga bukan dari Universitas Pendidikan Indonesia 

memiliki korelasi tetapi tidak signifikan.  Hal tersebut sesuai dengan salah satu 

syarat profesional dari seorang guru yaitu harus memiliki ilmu dan keterampilan 

sesuai dengan bidangnya. 

Ketiga, hubungan antara lama mengajar guru dengan hasil belajar siswa 

didapatkan tingkat keeratan hubungan adalah lemah ditandai dengat nilai Pearson 

Correlation -0,350. Dengan arah hubungan adalah negatif yang artinya semakin 

lama guru mengajar maka menurunkan hasil belajar siswa. V-value dari variabel 

lama mengajar adalah sebesar 0.131 yang mengartikan bahwa tidak adanya 

korelasi yang signifikan antara lama mengajar guru dengan hasil belajar siswa. 

Guru yang mengajar 7-12 tahun paling baik dari pada yang kelompok lainnya. 

Bagi guru yang mengajar dari tahun 0-6 tahun berkorelasi negatif dan sangat 

signifikan. Guru yang lama mengajarnya 13 tahun ke atas juga memiliki korelasi 

negatif dan tidak signifikan. Hal ini mungkin saja terjadi karena sesuai dengan 

tingkat usia seseorang dapat berpengaruh terhadap metabolisme tubuh sehingga 

bisa saja yang muda lebih baik dan semangat mengajar. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil temuan mengenai hubungan anatara latar belakang 

pendidikan guru sejarah dan lama mengajar guru sejarah terhadap hasil belajar 

siswa yaitu dengan menggunakan nilai rapot siswa kelas XI semester 2 tahun 

pelajaran 2015/2016 terdapat beberapa hal yang dijadikan rekomendasi, sebagai 

berikut: 

Pertama, siswa dapat belajar lebih banyak dan menambah wawasan 

kesejarahannya bukan hanya dari guru tetapi juga dengan menggunakan media 

lain, Seperti buku-buku atau sumber-sumber lainnya. Siswa dapat mencari 

literatur-literatur yang sesuai dengan materi sejarah yang diajarkan kemudian 

melakukan proses diskusi dengan teman dan guru. 
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Kedua, Guru yang memiliki pendidikan tinggi belum tentu mampu 

menjamin keberhasilan hasil belajar siswa. Seiring perkembangan dunia 

pendidikan yang terus mengalami kemajuan, harus diimbangi juga dengan 

peningkatan kemampuan guru. Peningkatan kemampuan guru dapat diperoleh 

melalui pendidikan serta pelatihan secara terus menerus, yaitu  melalui jalur 

formal maupun informal. Pengalaman mengajar merupakan hal penting yang 

menjadi perhatian dalam menentukan pencapaian hasil prestasi belajar siswa. Di 

dalam menekuni bidang tugasnya, pengalaman guru selalu bertambah. Semakin 

bertambah masa kerjanya, diharapkan guru semakin banyak pengalamannya. 

Tingkat kesulitan yang ditemukan guru dalam pembelajaran semakin hari 

semakin berkurang pada aspek tertentu seiring dengan bertambahnya pengalaman 

sebagai guru. Dengan pengalaman yang dimiliki diharapkan mampu menjadikan 

bekal bagi guru untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerjanya yang tercermin 

melalui tinggi rendahnya hasil belajar siswa.Guru bertindak sebagai pengelola 

kegiatan belajar-mengajar, katalisator belajar-mengajar, dan peranan lainnya yang 

memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif. Untuk 

mampu menciptakan pembelajaran yang efektif, guru harus memperhatikan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Guru 

selalu dituntut untuk dapat menyelenggarakan proses pembelajaran dan penilaian 

yang menyenangkan bagi siswa, sehingga dapat mendorong tumbuhnya 

kreativitas belajar pada diri siswa. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan 

sangat menentukan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Dengan 

tumbuhnya minat siswa untuk belajar, maka akan berpengaruh pula terhadap 

prestasi belajar yang akan diraih siswa tersebut.  

Ketiga, selain rekomendasi untuk guru dan siswa rekomendasi untuk 

sekolah dan peneliti lain yaitu, Sekolah seharusnya mampu memfasilitasi seluruh 

kegiatan guru yang berhubungan dengan peningkatan keprofesionalismenya. 

Selain itu, Sekolah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran 

yang lengkap, sehingga hal-hal yang telah diperoleh guru dalam proses 

pendidikan dan pelatihannya mampu diterapkan di sekolah yang bersangkutan. 

Untuk peneliti lain, yaitu mampu mengembangkan penelitian yang sejenis dengan 
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menggunakan metode selain yang digunakan dalam penelitian ini, dan mampu 

mengembangkan penelitian lain di luar variabel dalam penelitian ini yang mampu 

mempengaruhi kemampuan guru dalam pembelajaran, terutama dalam hal 

peningkatan prestasi belajar siswa. 

Keempat, rekomendasi untuk universitas-universitas yang ada di 

Indonesia khususnya untuk Universitas Pendidikan Indonesia untuk lebih 

meningkatkan perkuliahan bisa diperbaiki melalui perbaikan kurikulum jurusan 

agar menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas juga. Universitas 

Pendidikan Indonesia merupakan salah satu Universitas yang terkenal dalam 

bidang pendidikan yang mencetak calon-calon pendidik masa depan. 

Kelima, rekomendasi untuk peneliti lain yang akan meneliti ada beberapa 

hal yang dapat diteliti yang masih berhubungan dengan penelitian ini dan menarik 

untuk dibahas, karena masih jarang diteliti. Misalnya penelitian mengenai 

hubungan lingkungan teman sejawat terhadap kinerja guru, atau mengenai 

pengaruh kepala sekolah/atasan terhadap kinerja guru.  

Keenam, rekomendasi untuk para pemimpin di sekolah agar menempatkan 

guru sesuai dengan bidangnya, pelajaran sejarah tentu saja gurunya pun harus 

yang mempuni dengan ilmunya.Hal ini berarti harus adanya peninjauan keseuaian 

antara pelajaran yang diampu dengan pendidikan guru dari pelajaran tersebut. 

 

 


