
 

 

BAB V   

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kemampuan guru dalam menyusun rencana pembelajaran; 

a)   kemampuan guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran cenderung 

cukup  (skor 2,92).  Artinya bahwa guru profesional SMAN di Kabupaten 

Tanggamus berkinerja cenderung cukup dalam merumuskan tujuan 

pembelajaran. 

b)   kemampuan guru dalam memilih dan mengorganisasikan materi ajar 

cenderung cukup (skor 2,93). Artinya bahwa guru profesional SMA di  

Kabupaten Tanggamus cara memilih dan mengorganisasi materi ajar 

dapat diartikan cukup baik.  

c)   kemampuan guru dalam memilih sumber belajar/media pembelajaran 

cenderung cukup (skor 2,89). Hal ini menunjukan bahwasanya para guru 

tersebut kurang memanfaatkan sumber/media sebagai penunjang 

keberhasilan proses pembelajaran. 

d)   kemampuan guru dalam menentukan metode pembelajaran cenderung 

cukup (skor 2,91). Hal demikian dapat terjadi karena para guru lebih suka 

melakukan proses pembelajaran dengan metode konvensional yang lebih 

simple dalam bentuk ceramah 
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e)  kemampuan guru merencanakan penilaian hasil belajar  cenderung cukup 

(skor 2.86). 

2. Kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran; 

a) kemampuan guru dalam melakukan prapembelajaran cenderung cukup 

(skor 2,91) menunjukan persiapan awal untuk melaksanakan 

pembelajaran cenderung cukup, terutama persiapan ruang dan media 

pembelajaran yang akan dipergunakan 

b) kemampuan guru dalam membuka pembelajaran cenderung cukup (2,99) 

dan secara umum sudah melaksanakan apersepsi. 

c) kemampuan guru dalam melaksanakan inti pembelajaran cenderung 

cukup (skor 2,95) kegiatan inti dikatakan cukup. 

d) kemampuan guru dalam menutup pembelajaran cenderung cukup (skor 

2,90) berarti menunjukan kegiatan pelaksanaan akhir/penutup 

pembelajaran yang dilaksanakan guru profesional SMAN di Kabupaten 

Tanggamus cenderung cukup. 

5.2  Rekomendasi 

 Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja guru yang berkaitan 

dengan kemampuan dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, dapat beberapa saran sebagai berikut: 

a. Guru agar meningkatkan kompetensi dalam merencanakan pembelajaran 

khusunya kemampuan guru dalam memilih sumber belajar/media 

pembelajaran, kemampuan guru dalam menentukan metode pembelajaran 
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dan kemampuan guru merencanakan penilaian hasil belajar baik melalui 

studi literatur, pelatihan maupun kegiatan kolektif guru. 

b. Guru agar meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran 

khususnya tentang kemampuan guru dalam membuka pembelajaran, 

kemampuan guru dalam melaksanakan inti pembelajaran dan kemampuan 

guru dalam menutup pembelajaran baik melalui studi literatur, pelatihan 

maupun kegiatan kolektif guru. 

c. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan agar memberikan dukungan 

berupa kegiatan Workshop, IHT mamupun Bimtek peningkatan 

kompetensi  khususnya kemampuan guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran. 


