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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dari penelitian, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa; efikasi diri guru dalam menyiapkan dan 

melaksanakan pembelajaran praktikum di kelas XI ini memiliki efikasi 

yang positif, di mana key informan selalu berusaha melaksanakan tugasnya 

sebaik mungkin, mempunyai kepercayaan diri yang tinggi pada setiap 

kesulitan yang dihadapinya dan berusaha untuk menyelesaikannya, serta 

memiliki kemampuan menyesuaikan diri yang baik, dan juga mempunyai 

kapasitas kognitif, kecerdasan dan kapasitas bertindak yang baik.  

Berdasarkan aspek yang berkaitan dengan kesulitan tugas, dapat 

dikatakan bahwa key informan dapat menyelesaikannya dengan baik, 

meskipun terdapat sedikit ketidaktepatan dalam mengambil alternatif 

penggunaan penggantian bahan.  Akan tetapi di sini, pada aspek 

magnitude ini key informan mempunyai nilai efikasi yang baik, hal ini 

diperlihatkan oleh key informan dalam memandang setiap kesulitan yang 

dihadapinya merupakan suatu kekuatan untuk memperbaiki 

kekurangannya menjadi lebih baik. 

 Sedangkan untuk aspek yang berhubungan dengan luas bidang 

tugas dan tingkah laku (generality), key informan mempunyai semangat 

yang tinggi, sehingga untuk semua tugas dan tanggung jawabnya dalam 

mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran praktikum dapat 

diselesaikannya dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang belum 

dijalankan dengan baik oleh key informan yaitu mengenai sistematika 

yang benar dalam penyusunan laporan, di sini key informan tidak 

menjelaskan secara langsung mengenai sistematika laporan pada siswanya, 

sehingga laporan yang dikerjakan oleh siswa berbeda-beda. Pada aspek 

generality ini, peneliti memandang secara keseluruhan dari bidang tugas 

dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan oleh key informan, key 
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informan mempunyai nilai efikasi yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat 

dari  hasil dari praktikum yang berjalan dengan baik dan berhasil. 

Sedangkan untuk aspek yang berkaitan dengan tingkat kekuatan 

atau kemantapan seseorang terhadap keyakinannya, key informan 

mempunyai keyakinan bahwa potensi dan pengalaman yang ada dalam 

dirinya dapat menjadi bekalnya untuk menyiapkan dan melaksanakan 

praktikum secara baik dan benar. Efikasi diri sangat dibutuhkan dalam 

menyiapkan dan melaksanakan  pembelajaran praktikum, karena dari 

efikasi diri, seorang guru mempunyai keyakinan dan kemantapan yang 

tinggi dalam menyelesaikan tugasnya baik dalam mempersiapkan maupun 

melaksanakan praktikum. 

 

B. Saran  

Dari kesimpulan yang telah diambil oleh peneliti, maka peneliti 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 

a. Bagi guru selalu memperbaiki efikasi diri menjadi lebih baik, untuk 

kebaikannya dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam mempersiapkan dan melaksanakan praktikum dengan baik, 

sehingga menghasilkan percobaan yang berkualitas dan dapat 

dijadikan inspirasi untuk semua orang.  

b. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui arti pentingnya 

efikasi diri untuk menjalankan suatu tugas dan tanggung jawab setiap 

orang dan juga memberikan kontribusi arti pentingnya efikasi diri 

dalam mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran praktikum, 

terutama pada mata pelajajaran kimia.  

  

C. Penutup  

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan tugasnya yaitu penulisan skripsi ini. Tidak lupa, sholawat 

serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga 
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dan sahabatnya yang senatiasa penulis nantikan syafaatnya di hari akhir 

kelak. Amin. 

  Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam 

pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini sehingga dapat terlaksana 

secara baik. Semoga apa yang telah dilakukan dapat menjadikan sebagai 

amal sholeh dan semoga Allah SWT membalasnya dengan pahala yang 

berlimpah. Amin. 

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan baik dari segi substansi (isi) maupun metodologi. Oleh 

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bagi para 

pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Dan penulis berharap apa yang 

menjadi kelemahan dalam penulisan skripsi ini dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi 

mendatang.  

Akhirnya, penulis berharap agar pelaksanaan penelitian dan 

penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

berkepentingan serta bagi para pemabaca sekalian. Amin amin amin Ya 

Rabbal Alamin. Semoga Allah SWT meridhoi-Nya.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


