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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pada sub bab ini peneliti membahas tentang kesimpulan berdasarkan 

fokus penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Adapun kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran guru yang ditemukan dalam drama Kasuka Na Kanojo(かかかかか) 

Karya Sutradara Keiichiro Shirakicukup bervariasi, namun peran guru 

yang paling menonjol karena terdapat banyak data yang di temukan dalam 

drama Kasuka Na Kanojo(かかかかか)yaitu peran guru sebagai pendidik 

seperti KamiyamaSensei mengingatkan peserta didiknya kelas 3-2 untuk 

tidak membawa barang-barang pribadi mereka kesekolah dan mematuhi 

peraturan sekolah yang ada demi kebaikan mereka. Selain itu ada juga 

peran guru yang tidak di temukan datanya dalam drama Kasuka Na 

Kanojo (かかかかか)adalah peran guru sebagai pembimbing.

2. Manajemen kelas yang ditemukan dalam drama Kasuka Na Kanojo(かかか

かか)Karya Sutradara Keichiro Shirakiyang paling menonjolkarena 

terdapat banyak data yang di temukan dalam drama Kasuka Na Kanojo     ( 

かかかかか)yaitu manajemen kelas sikap tanggapdengan memberi 

tanggapan yang proposional pada permasalahan yang terjadi pada salah 

satu peserta didiknya agar tidak menyakiti perasaan peserta didik tersebut. 

Selain itu ada juga komponen keterampilan manajemen kelas  yang tidak 

di temukan datanya dalam drama Kasuka Na Kanojo (かかかかか)adalah 
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modifikasi tingkah laku  dalam kegiatan manajemen kelas keterampilan 

pemeliharaan kondisi belajar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang terbaik atas 

saran teoritis dan juga praktis. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

5.2.1 Saran Teoritis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disarankan kepada 

peneliti selanjutnya yang akan menggunakan dramaKasuka Na Kanojo 

(かかかかか)Karya Sutradara Keiichiro Shirakisumber data untuk 

meneliti dengan menggunakan teori psikologi pendidikan. Karena di 

dalam drama ini terdapat banyak peserta didik yang tertekan pada 

tuntutan orang tua sehingga menyebabkan perilaku buruk yang terjadi 

disekolah.

5.2.2 Saran Praktis

5.2.2.1 Bagi Tenaga Pengajar

Bagi tenaga pengajar diharapkan dapat menerapkan peran guru serta 

manajemen kelas yang sesuai dengan kondisi peserta didik. Terutama 

untuk seorang tenaga pengajar yang ditempatkan di kelas tertinggal 

seperti kelas 3-2 dapat menerapkan peran guru dan manajemen kelas 

yang diterapkan oleh KamiyamaSensei dan tenaga pengajar lain yang 

mengajar di kelas 3-2 SMP Ohara Selatan.


