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ABSTRAK 

ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK PENDIDIK DALAM PEMBELAJARAN 

IPS KELAS V SD MUHAMADIYAH 1 BANDAR LAMPUNG 

 

 

OLEH : RESI AMELIA 

 
Berdasarkan permasalahan di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

diperoleh data yakni: pendidik sudah menguasai kompetensi pedagogik sesuai dengan 

indikator-indikator kompetensi pedagogik dalam pembelajaran IPS. Namun masih 

belum maksimal dan optimal, hal ini tentu saja berpengaruh dalam proses pembelajaran 

IPS yang ada di kelas V, dimana peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar. 

Pendidik merupakan creator utama karena pendidik merupakan contoh yang fakta atau 

nyata bagi peserta didik. Untuk itu seorang pendidik harus memiliki kepribadian 

menguasai bahan ajar dan menguasai cara-cara mengajar sebagai kompetensinya. 

Kompetensi mengajar harus dimiliki oleh seorang pendidik yang merupakan kecakapan 

dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui Bagaimana kompetensi Pedagogik Pendidik dalam pembelajaran IPS Kelas 

V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif 

deskriptif. Lokasi penelitian terletak di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

Dimana subjek dari penelitian adalah pendidikk kelas V SD Muhamadiyah 1 Bandar 

Lampung. Adapun proses dalam pengumpulan datanya merupakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Adapun uji keabsahan data menggunakan triangulasi 

teknik. yaitu pengambilan datanya peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke 

tempat lokasi, sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan gambaran 

penilaian secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang kompetensi pedagogik 

pendidik dalam pembelajaran IPS, melalui beberapa indikator yakni indikator mengenal 

karakter peserta didik, menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, 

pengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang mendidik, dan komunikasi 

dengan peserta didik dapat dikuasai dengan sangat baik oleh pendidik kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Sedangkan pada indikator pengembangan potensi 

peesrta didik dan Penilaian masih perlu ditingkatkan kembali agar sesuai dengan yang 

diharapkan. 

 

Kata Kunci : Kompetensi Pedagogik, Pembelajaran IPS 
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MOTTO 

 

ِِۚ إِىَّ ۞ ۡحَوِة ٱّللَّ ِِۡن ََل تَۡقٌَطُْْا ِهي زَّ ٰٓ أًَفُِس ِعبَاِدَي ٱلَِّريَي أَۡسَسفُْاْ َعلَىَٰ قُۡل يََٰ

ِحيُن  َْ ٱۡلَغفُُْز ٱلسَّ ُۥ ُُ ََّ ًَُْب َجِويًعاِۚ إًِ َ يَۡغفُِس ٱلرُّ  ٣٥ٱّللَّ
 

Artinya: “ Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap 

diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. 

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya 

Dia-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Az-

Zumar : 53)
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2017). 

h.464. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

       Langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan menghindari kesalah 

pahaman, maka peneliti perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang menjadi judul 

skripsi ini. Adapun judul skripsi yang berjudul “Analisis Kompetensi Pedagogik 

Pendidik dalam Pembelajaran IPS Kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung”. 

Adapun penjelasan atau uraian pengertian yang terdapat dalam judul skripsi ini yaitu 

sebagai berikut; 

       Analaisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan 

yang sebenarnya.
2
 

       Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

atau membimbing peserta didik dalam proses pembelajaran.
3
 

       Pendidik adalah sosok yang patut menjadi penuntun yang dapat digugu dan ditiru 

serta contoh bagi kehidupan dan pribadi peserta didik.
4
 

       Pembelajaran IPS sebagai proses belajar yang mengintegrasikan konsep-konsep 

terpilih dari berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora siswa agar berlangsung secara 

optimal.
5
 

       SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung adalah suatu lembaga pendidikan formal 

pada jenjang sekolah dasar yang berada di Bandar Lampung. 

       Penelitian skripsi ini dapat diambil kesimpulan bahwa pokok bahasan skripsi ini 

adalah untuk menyelidiki suatu kemampuan pendidik dalam mengelola pembelajaran 

yang mengintegrasikan konsep-konsep terpilih dari berbagai ilmu-ilmu sosial di salah 

satu lembaga pendidikan formal pada jenjang sekolah dasar yang berada di Bandar 

Lampung, yaitu “Analisis Kemampuan Kompetensi Pedagogik Pendidik Dalam 

Pembelajaran IPS Kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung”. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

       Pendidikan sebagai usaha dan kegiatan manusia memiliki peran penting dalam 

menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan seseorang dapat mengubah 

pola pikirnya. Pendidikan memberikan kemungkinan kepada peserta didik untuk 

memperoleh kesempatan, harapan, dan pengetahuan agar dapat hidup secara lebih baik. 

Pendidikan dapat menjadi kekuatan untuk melakukan perubahan menuju kondisi yang 

labih baik. 

                                                             
2
 http://kbbi.online/analisis   

3
Syofnidah Ifrianti. Teori dan Praktik Microteaching. (Yogyakarta: Pustaka Prabala, 

2019), 8. 
4
Muhamad Rohman, Sofan Amri. Kode Etik Profesi Guru Legalitas, Realitas dan 

Harapan. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2017), h. 18. 
5
Yulia Siska. Konsep Dasar IPS untuk SD/MI. (Yogyakarta: Garudhawacana, 2018), h. 

43. 



2 
 

 

       Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai 

sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa: 

“Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, 

masyarakat dan bangsa”.
6
 

       Mutu pendidikan harus ditingkatkan guna meningkatkan sumber daya manusia. Hal 

ini sesuai dengan salah satu tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Maka dari itu, pendidikan nasional harus mampu membantu meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia agar mempunyai daya saing untuk menghadapi tantangan 

globalisasi. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dibutuhkan proses yaitu 

belajar. 

       Belajar merupakan perubahan perilaku individu karena pengaruh lingkungan. 

Belajar adalah hal yang paling vital dalam pendidikan, pendidikan tidak dapat berjalan 

tanpa adanya kegiatan belajar. Belajar itu mempunyai peranan penting untuk 

mempertahankan kehidupan suatu bangsa, di tengah-tengah persaingan yang semakin 

ketat diantara bangsa-bangsa lainnya. Pentingnya umat manusia untuk belajar terdapat 

dalam Al-qur’an Surah Al-alaq ayat 4-5:  

 ٣ لَنۡ يَعۡ  لَنۡ  َها يَ ًَسَٰ ۡلِ ٱ َعلَّنَ ٤ قَلَنِ لۡ ٱبِ  نَ َعلَّ  لَِّريٱ 

Artinya:“Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada 

manusia apa yang tidak diketahuinya”.(Q.S Al-Alaq:4-5).7 

       Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa Allah SWT yang pertama memberikan 

ilmu, mengajarkan manusia tentang segala sesuatu yang belum diketahuinya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa manusia hanyalah wakil Allah SWT dalam menyampaikan ilmu-ilmu-

Nya di bumi. Dapat disimpulkan bahwa pendidik adalah seseorang yang diutus Allah 

SWT untuk menjelaskan tugas mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang diberikan 

oleh Allah SWT.        

       Proses pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan 

peserta didik untuk mengembangkan diri dalam segala aspek baik sikap, pengetahuan 

dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa serta berkontribusi pada 

kesejahteraan hidup umat manusia.
8
 Pembelajaran sebagai proses belajar yang 

digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, serta dapat 

meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap materi pelajaran. 

                                                             
6
Undang-Undang RI No. 20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB I Pasal 

1, Ayat (1) 
7Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung : CV. Penerbit Diponegoro, 

2016), h. 164. 
8Nurul Hidayah, “Pembelajaran Tematik Integratif di Sekolah Dasar”, Terampil : Jurnal 

Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, 2.1. (2017): 34, 

http://ejournal.radenintan.ac.id/.index.php/terampil/article/view/1280. 
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Pembelajaran yang berlangsung dalam proses kegiatan belajar mengajar tergantung 

bagaimana pendidik mengemas pembelajaran tersebut. 

       Kegiatan pembelajaran adalah bagian yang paling pokok pada proses pendidikan di 

sekolah. Untuk menentukan keberhasilan belajar ada dua hal yang harus diperhatikan 

yaitu pengaturan proses belajar mengajar yang baik dan cara pengajaran. Keduanya 

saling ketergantungan, jika keduanya berjalan dengan baik maka dapat menciptakan 

suasana belajar yang dapat membuat peserta didik  lebih termotivasi untuk belajar.
9
  

Dalam hal ini yang berperan pada pengaturan kegiatan belajar mengajar adalah 

pendidik. 

       Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab membimbing anak untuk 

mencapai tujuan.
10

 Pendidik juga merupakan suatu profesi yang memiliki tanggung 

jawab sebagai pendidik, pembimbing dan pemimpin terhadap peserta didik.
11

 Intinya 

tugas seorang pendidik adalah menyelamatkan masyarakat dari kebodohan, sifat serta 

prilaku buruk yang menghancurkan masa depan mereka. Tugas tersebut merupakan 

tugas para nabi, tetapi karena nabi sudah tidak ada, tugas tersebut menjadi tugas 

seorang pendidik. Jadi, pendidik adalah pewaris nabi. Sebagai pewaris nabi, seorang 

pendidik harus memaknai tugasnya sebagai amanat Allah untuk mengabdi kepada 

sesamanya dan berusaha melengkapi dirinya dengan empat sifat utama para nabi, yaitu 

sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabliq (mengajarakan semuanya sampai 

tuntas), dan fatonah (cerdas).   

       Pendidik sering dijadikan tumpuan harapan semua orang untuk mampu menjadikan 

peserta didiknya berhasil, baik dalam pendidikan formal maupun perihal tingkah laku 

peserta didik itu sendiri. Hal itu menuntut pendidik untuk melakukan peningkatan dan 

penyesuaian penguasaan kompetensinya. Pendidik harus dinamis dan kreatif dalam 

mengembangkan proses pembelajaran pada peserta didik. Namun besarnya harapan 

masyarakat kepada pendidik sebagai tuntutan yang wajar. Oleh karena itu, pendidik 

harus berjuang sekuat tenaga untuk memenuhi harapan itu, salah satunya yaitu harus 

memiliki kompetensi dasar dalam mendidik.  

       Salah satu aspek wajib yang harus dimiliki pendidik adalah kompetensi.  Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2005 tentang Pendidik dan Dosen 

pasal 10 ayat 1 bahwa, “Kompetensi yang wajib dikuasai oleh pendidik minimal 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
12

 

                                                             
9Irwandani and Sani Rofiah, “Pengaruh Model Pembelajaran Generatif Terhadap Pemahaman 

Konsep Fisika Pokok Bahasan Bunyi Peserta Didik MTs Al-Hikmah Bandar Lampung”,  Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Fisika Al-Biruni, 4.2 (2017): 165, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/al-
biruni/article/view/90. 

10Uyoh Sadulloh, Pedagogik Ilmu Mendidik, (Bandung : Alfabeta, 2017), hal. 85. 
11Setyowati, “Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013Mata 

Pelajaran Produktif Kelompok Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta”, JurnalPendidikan UNS, 
2.3(2017): 313, https://jurnal.uns.ac.id/paedagogia/. 

12Setyowati, “Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013Mata 

Pelajaran Produktif Kelompok Keahlian Akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta”, JurnalPendidikan UNS, 

2.3(2017): 3, https://jurnal.uns.ac.id/paedagogia/. 
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       Dari empat kompetensi yang harus dimiliki seorang pendidik sesuai dengan bidang 

keahliannya masing-masing agar menjadi pendidik yang profesional, serta terus 

meningkatkan penguasaan terhadap kompetensi tersebut agar kedepannya pendidik IPS 

tidak akan canggung menghadapi peserta didik dengan segala macam permasalahannya. 

Hal ini karena pendidik yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif, menyenangkan dan akan lebih mampu mengolah kelasnya, 

sehingga peserta didik dapat belajar secara optimal.  

       Berdasarkan hasil observasi atau fakta lapangan yang peneliti lakukan di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Bahwasannya masih ditemukan permasalahan 

atau problematika yang terjadi pada pendidik dalam pembelajaran IPS mengenai 

penguasaan kompetensi pedagogik dalam proses pembelajaran. Kompetensi pedagogik 

dalam pengaturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 merupakan kemampuan yang 

berkenaan dengan pemahaman peserta didik dan pengolahan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis. Melihat dari prinsip pembelajaran terpadu dan integritas dari 

beberapa rumpun ilmu sosialnya akan berbeda pemahamannya dengan apa yang 

dimiliki oleh pendidik dalam pembelajaran IPS dalam proses dilapangannya dengan 

pendidik IPS yang berlatar belakang linier. Dengan beberapa perbedaan itu membuat 

seorang pendidik memiliki tantangan atau tingkat kesulitan dalam menerapkan suatu 

proses pembelajaran IPS di dalam kelas. Maka tak jarang peserta didik juga yang 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran IPS sekolahan.   

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu tenaga 

pendidik di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Peneliti memperoleh informasi 

mengenai bagaimana kompetensi pedadogik pendidik, kompetensi itu sendiri terdapat 

pada seorang pendidik, peserta didik dan bahan pelajaran sudah baik walau masih ada 

kekurangan. Hal ini dapat dilihat bagaimana pendidik dalam melakukan proses 

pembelajaran dan menerapkan dengan memberikan pelajaran semaksimal mungkin. 

Bahan pelajaran atau materi yang disampaikan oleh pendidik bersumber pada buku 

paket dan buku-buku penunjangnya. Selain memperhatikan tentang proses 

pembelajarannya peneliti juga memperhatikan bagaimana karakteristik dari setiap 

peserta didik yang ada di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Karakteristik peserta 

didik juga menunjang bagaimana proses pembelajaran berlangsung sehingga evaluasi 

dalam pembelajaran bejalan sesuai. Adapun permasalahan yang sering terjadi pada 

pendidik yaitu dalam mengenal :  

1) pengembangan potensi peserta didik, dalam pengembangan potensi peserta 

didik dapat di ukur bagaimana pendidik dapat menerapkan strategi atau model 

yang di gunakan maupun kurikulum yang sesuai sehingga peserta didik akan 

lebih mudah dalam mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada dalam 

proses pembelajaran namun dalam proses pengembangan potensi peserta didik 

tak jarang peserta didik mampu mengembangkannya karna pendidik masih 

kesulitan dalam menarik perhatian peserta didik agar proses pembelajaran 

terasa menarik. 
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2) Pada penilaian terakhir adalah evaluasi dimana semua proses pembelajaran 

yang sudah terjadi berjalan sesuai dengan RPP atau tidaknya. Jika suatu proses 

pembelajaran dapat terkena oleh sasaran atau tujuan dari pembelajaran maka 

proses pembelajaran itu dapat dikatakan berhasil apabila sebaliknya maka 

dikatakangagal. Sehingga pendidik memiliki sebuat PR untuk bagaimana 

pembelajaran kedepannya dapat berjalan dengan lancer dan tepat dengan tujuan 

pembelajaran. 
13

  

       Menurut kepala sekolah SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung Slamet Priadi, 

S.Pd.I mengatakan bahwa pendidik di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung belum 

sepenuhnya menguasai indikator kompetensi pedagogik. Terutama pada indikator 

penilaian dan evaluasi dimana pendidik melaksanakan penilaian pada hasil belajar.
14

 

Hal ini mengakibatkan keterampilan dan sikap peserta didik tidak teridentifikasi oleh 

pendidik. Selain itu juga, pendidik kurang mengadakan variasi dalam  pembelajaran 

yang dapat  menunjang bakat, minat, potensi peserta didik. Hal ini tentunya 

mengakibatkan terjadinya kesulitan belajar bagi peserta didik khususnya dalam 

pembelajaran IPS.        .  

       Dari permasalahan-permasalahan diatas maka pada penelitian ini peneliti hanya 

berfokus pada kompetensi pedagogik, karena pada dasarnya kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan guru dalam penguasaan teoritis dan proses aplikasinya dalam 

pembelajaran. Mengingat pentingnya kompetensi pedagogik pendidik dalam proses 

pembelajaran, maka peneliti tertarik melakukan penelitian sebagai upaya mengetahui 

lebih lanjut pelaksanaan indikator kompetensi pedagogik guru IPS di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Maka peneliti mangambil judul tentang, “Analisis 

Kompetensi Pedagogik Pendidik dalam Pembelajaran IPS Kelas V SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung”. 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kompetensi pedagogik di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung di pandang 

belum maksimal 

2. Kompetensi pedagogik berpengaruh terhadap proses pembelajaran IPS di SD 

Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

3. Peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar 

 

D. Batasan Masalah 

       Agar tidak terjadi penyimpangan yang meluas dari tujuan awal, maka peneliti 

membatasi masalah sebagai berikut: 

                                                             
13

Sinta Bella Arista, S.Pd Hasil Wawancara Pendidik di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung, ( 17 November 2020). 
14

Slamet Priadi,S.Pd.I Hasil Wawancara Kepala Sekolah  SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung, ( 17 November 2020). 
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1. Penelitian dilakukan di kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung 

2. Penelitian hanya fokus membahas tentang bagaimana kompetensi pedagogik 

pendidik dalam pembelajaran IPS kelas V di SD Muhammadiyah 1 Bandar 

Lampung. 

 

E. . Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraian, maka peneliti merumuskan  

permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut “Bagaimana kompetensi Pedagogik 

Pendidik dalam pembelajaran IPS Kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung?” 

 

F. . Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk Mengetahui kompetensi pedagogik pendidik dalam pembelajaran IPS di 

SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

 

G. Manfaat Penelitian 

       Secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan 

masukan terhadap upaya meningkatkan kualitas pendidik maupun calon pendidik yang 

professional. Secara oprasional manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Pendidik 

Memberikan masukan dalam memperluas pengetahuan dalam mengatasi 

permasalahan pada pembelajaran serta meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengajar bagi pendidik yang professional. 

2. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam melaksanakan pelatihan dan 

pembinaan untuk meningkatkan kompetensi pendidik agar kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan dengan optimal dan tujuan pendidikan nasional 

dapat tercapai. 

3. Bagi Penulis 

Dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pengalaman dari hasil 

pengamatan langsung dan sebagai calon pendidik belajar meningkatkan 

kualitas pendidik yang professional. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan temuan dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada 

bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa kompetensi pedagogik pendidik 

dalam pembelajaran IPS di SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung Sudah baik. 

Beberapa indikator yakni indikator mengenal karakter peserta didik, menguasai 

teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, pengembangan kurikulum, kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, dan komunikasi dengan peserta didik dapat dikuasai 

dengan sangat baik oleh pendidik kelas V SD Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. 

Sedangkan pada indikator pengembangan potensi peserta didik dan Penilaian 

masih perlu ditingkatkan kembali agar lebih optimal.  

 

B. Saran 

       Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di SD Muhammadiyah 1 

Bandar Lampung, maka ada beberapa saran yang penulis ajukan, yaitu: 

1. Saran untuk Peserta Didik 

       Peserta didik hendaknya lebih disiplin, aktif , komunikatif,  teliti,  mampu 

bekerjasama agar mampu memahami materi secara maksimal.  

2. Saran untuk Orang Tua 

       Sebagai lingkungan yang dekat dengan anak, orang tua hendaknya 

senantiasa meberikan motivasi dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada 

anak-anak mereka agar lebih rajin dan disiplin dalam bersekolah.  

3. Saran untuk Pendidik 

       Pendidik hendaknya meningkatkan kompetensi sebagai pendidik, karena 

dapat meningkatkan kinerja dan pemahaman peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam 

memberikan ide atau pendapat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang 

diberikan, dan keberanian dalam memberikan pertanyaan atau tanggapan dalam 

mengikuti pelajaran dikelas. 

4. Saran untuk Sekolah  

       Sekolah sebaiknya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai, guna 

mendukung lingkungan belajar yang kondusif.  
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