
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Pada bab V, membahas tentang kesimpulan yang memuat rangkuman hasil 

penelitian, implikasi memuat berbagai implikasi terhadap analisis pengembangan 

kompetensi guru dalam konteks manajemen kelas dan saran hasil penelitian yang 

dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan pada fokus penelitian, yaitu : (1) 

perencanaan pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan, (2) pelaksanaan pengembangan 

kompetensi profesional guru dalam konteks manajemen kelas di SDN 2 

Pesawahan, (3) evaluasi pengembangan kompetensi profesional guru dalam 

konteks manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan Teluk Betung Selatan Bandar 

Lampung. 

 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat dijabarkan berdasarkan analisis paparan 

data dan temuan penelitian sebagai berikut : 

 

1. Perencanaan pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan Teluk Betung Selatan dengan 

penentuan tujuan pembelajaran terlebih dahulu, kemudian penyusunan 
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silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, persiapan pembelajaran, dan 

penggunaan serta pengembangan media pembelajaran dan alat peraga.  

2. Pelaksanaan pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan Teluk Betung Selatan sudah 

dilakukan dengan sangat baik, pelaksanaannya meliputi pengaturan fisik kelas 

yang kondusif ditekankan pada aspek pengaturan (manajemen) lingkungan 

pembelajaran, penciptaan transisi masuk dan keluar kelas yang tertib dengan 

cara membiasakan siswa berbaris di depan kelas sebelum masuk ke dalam 

kelas, dan membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran 

serta bersalaman dengan guru dan membiasakan siswa duduk dengan rapi 

ketika akan keluar kelas, menciptakan suasana kerjasama antar siswa dengan 

suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik, 

pendistribusian materi yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan 

beberapa metode pembelajaran, melaksanakan prosedur pembelajaran dalam 

pembelajaran kelompok, individual maupun klasikal, menjalin hubungan 

yang baik antara guru dengan siswa atau peserta didik sehingga mendorong 

siswa untuk rajin belajar. Penerapan manajemen kelas menggunakan prinsip 

luwes, antusias dan hangat yang terjalin antara guru dan siswa. Manajemen 

kelas di SDN 2 Pesawahan Teluk Betung Selatan menggunakan dua tindakan 

yaitu tindakan pencegahan/preventif dan tindakan korektif. 

3. Evaluasi pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks 

manajemen kelas di SDN 2 Pesawahan Teluk Betung Selatan meliputi 

evaluasi penilaian dan analisis penilaian pembelajaran yang dilakukan 

menggunakan berbagai jenis alat penilaian. 
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4. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapat model modifikasi 

prinsip-prinsip manajemen kelas yang dominan di SDN 2 Pesawahan Teluk 

Betung Selatan. Prinsip manajemen kelas yang paling dominan diantaranya 

pengaturan fisik kelas, pendistribusian materi, prosedur kerjasama, kegiatan 

rutin di kelas, transisi keluar masuk kelas, dan hubungan kreativitas siswa. 

 

5.2 Implikasi 

 

Implikasi dapat dirumuskan berdasarkan temuan-temuan penelitian yang 

merupakan konsekuensi logis untuk mencapai pengembangan profesional guru 

dalam konteks manajemen kelas dengan maksimal. Penelitian ini mengambil 

fokus analisis pengembangan kompetensi profesional guru dilihat dari konteks 

pelaksanaan manajemen kelas. Kepala sekolah dan guru telah memahami 

pengembangan kompetensi profesional dan telah melaksanakan prinsip-prinsip 

manajemen kelas. 

 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dan praktis terhadap 

pengembangan kompetensi profesional guru dalam konteks manajemen kelas. 

Kontribusi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

5.2.1  Dapat dijadikan sebagai pedoman satuan pendidikan yang lain dalam 

 melaksanakan manajemen kelas. 

5.2.2 Memberikan sumbangan pengetahuan tentang perencanaan, pelaksanaan 

 dan evaluasi pengembangan kompetensi guru dalam konteks

 manajemen kelas. 

5.2.3 Meningkatkan profesionalitas guru dalam pelaksanaan manajemen kelas. 
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5.3 Saran 

 

Berdasarkan temuan penelitian dan simpulan hasil penelitian, penulis 

menyarankan kepada pengelola dan pelaku pendidikan agar dapat meningkatkan 

dan mengoptimalkan pengembangan kompetensi profesional guru. Secara khusus 

dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kepala sekolah diharapkan lebih aktif memberikan motivasi kepada guru 

dalam hal pengembangan kompetensi profesional, agar dapat meningkatkan 

semangat guru terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan manajemen 

kelas. 

2. Sebagai seorang guru, berusaha semaksimal mungkin dalam pengembangan 

kompetensi dengan tujuan memahami pengembangan kompetensi profesional 

dalam konteks manajemen kelas, melakukan prinsip-prinsip di dalam 

manajemen kelas sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

dirinya menjadi guru profesional sehingga mutu pendidikan yang diharapkan 

dapat tercapai dan berkualitas.  

 

 


