
 

 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis paparan data dan temuan penelitian dapat disimpulkan 

hasil penelitian Implementasi Profesionalisme guru di SD Negeri Sukatani 

Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut: 

 

5.1.1 Kompetensi Pedagogik  

a. Memahami karakteristik peserta didik baik dari segi fisik, moral, sosial 

kultural, emosional, intelektual, dan latar belakang sosial budaya dengan 

menentukan pendekatan pembelajaran  yang dilakukan agar pembelajaran yang 

berlangsung dapat membantu proses belajar siswa dan pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan. 

b. Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip perkembangan kognitif di usia sekolah dasar.  

c. Guru selalu memastikan tingkat pemahaman siswa terhadap materi 

pembelajaran dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya 

berdasarkan tingkat pemahaman siswa tersebut, menggunakan media dengan 

memanfaatkan lingkungan sekitar, melaksanakan pembelajaran sesuai isi 

kurikulum dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari. 
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d. Memahami prinsip-prinsip  pengembangan kurikulum dengan menyusun 

silabus sesuai dengan kurikulum, merancang RPP yang sesuai dengan silabus, 

dan memilih materi pelajaran yang relevan dengan pengalaman belajar anak 

dan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lingkungan sekitar 

e. Pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang proses pembelajaran yaitu 

dengan Mencari pengayaan materi dan media pembelajaran di internet berupa 

materi dan  gambar. 

f. Mendorong siswa mencapai hasil pembelajaran yang optimal dan 

mengaktualisasikan potensi dan kreativitas siswa dengan mengembangkan 

pendekatan yang dialogis  dalam kegiatan pembelajaran, artinya memberi 

kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapat, menyediakan media 

pembelajaran yang dapat memotivasi belajar siswa dalam mencapai hasil 

pembelajaran yang optimal.  

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik dalam proses pembelajaran dengan cara 

memposisikan diri sebagai orang tua di sekolah, tidak kaku, berusaha 

memahami kesulitan siswa, berusaha juga sebagai teman mereka di sekolah. 

h. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi serta menentukan prosedur 

penilaian dan evaluasi proses hasil belajar. Evaluasi dimulai dari perencaanan 

dengan membuat kisi-kisi soal evaluasi memuat indikator yang sesuai dengan 

SK/KD mata pelajaran, membuat butir soal dan menentukan bobot nilai soal, 

pelaksanaan evaluasi, menganalisis hasil evaluasi, mengumpulkan data, 

menganalisis data, dan menggunakannya sebagai bahan perbaikan 

pembelajaran bagi siswa. 
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i. Melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, 

memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan pembelajaran yaitu dengan 

menganalisis hasil evaluasi belajar siswa, mencari penyebab kegagalan dalam 

pembelajaran, Merancang perbaikan pembelajaran dengan memilih metode, 

strategi dan menentukan sumber dan media pembelajaran yang kreatif sehingga 

memotivasi belajar siswa. 

 

5.1.2 Kompetensi kepribadian  

Dalam kegiatan sehari-hari para guru mampu menghargai siswa, tidak 

diskriminatif, dengan menetapkan aturan yang sama kepada semua siswa laki-laki 

dan perempuan baik tugas pelajaran ataupun disiplin kelas, melakukan 

pendekatan, berbincang diwaktu senggang, jadi siswa merasa dekat dengan guru, 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, 

menghargai pendapat siswa, dan mampu menyelesaikan konflik dengan sikap 

bijakasana dengan. Keseluruhan kompetensi kepribadian guru tersebut 

berdasarkan temuan penelitian berdampak positif terhadap  peningkatan 

kreativitas dan motivasi belajar siswa di SD Negeri Sukatani Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

5.1.3 Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial yang dilakukan guru berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam berkomunikasi dengan sesama teman guru dan staf, siswa, orangtua siswa 

dan masyarakat sekitar sekolah maupun tempat tinggalnya, antara lain: a) bersikap 

simpatik, santun dan bersahabat dengan teman sejawat dan masyarakat di 

lingkungan sekitar, b) mengedepankan rasa kekeluargaan dan saling  tolong 
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menolong, c) pemberlakuan tugas dan tanggung jawab yang sama antara siswa 

laki-laki dan perempuan tanpa membedakan  agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga dan status sosial ekonomi, baik itu  tugas piket, penegakkan 

disiplin dan aturan kelas.  

 

5.1.4  Kompetensi profesional   

Kompetensi  profesional guru ditunjukkan dengan: a) pembuatan Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)  yang sesuai dengan silabus, b) mengkaji 

berbagai buku sumber belajar, c) menetapkan sumber dan media pembelajaran 

yang sesuai dengan materi yang diajarkan, d) memanfaatkan media pembelajaran 

yang ada disekolah dan lingkungan sekitar.  

Selain itu para guru juga mengikuti diklat/pelatihan fungsional, 

menggiatkan KKG,KKGS, KKKS dan kegiatan pendampingan untuk 

mendapatkan ilmu dan informasi baru guna peningkatan kinerja dan pembelajaran 

yang bermutu disekolah.  

 

5.1.5  Manajemen Tenaga Pendidik dan Kependidikan  

Pemberdayaan seluruh sumber yang ada di sekolah secara optimal        

untuk mencapai tujuan sekolah, terdiri dari:  

a. Seleksi pegawai dimulai dari menganalisis kebutuhan organisasi dan 

kompetensi yang dibutuhkan sesuai standar yang sudah  ditetapkan, jumlah 

orang, penempatan/pembagian tugas,  

b. Pengembangan sumber daya manusia dengan mengikuti kegiatan KKG, 

KKGS, KKKS, diklat/pelatihan fungsional guru, sudah ada 3 orang guru 

termasuk kepala sekolah yang melanjutkan studi ke pasca sarjana,  
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c. Pemotivasian pegawai antara lain  sikap saling menghargai dan menghormati 

serta rasa kekeluargaan, pendelegasian tugas yang sama kepada para guru dan 

staf dalam susunan kepanitiaan,  

d. Penilaian kinerja pegawai antara lain Penilaian kinerja guru (PKG) dilakukan 

oleh guru dilakukan oleh kepala sekolah dibantu guru senior untuk menilai 

kinerja para guru PNS dan non PNS, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP),  

e. Supervisi pegawai  berupa supervisi akademis, manajerial dan supervisi klinis 

oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk membantu mengatasi 

masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran,  

f. Pemeliharaan  dokumen kepegawaian yang dilakukan oleh kepala sekolah 

dibantu operator sekolah dan staf  Tata Usaha (TU) dalam bentuk soft copy 

dan hard copy. Tujuan pemeliharaan dokumen  pegawai untuk keperluan 

administrasi dan supervisi, profesional dan pengembangan pegawai. 

g. Manajemen rapat yaitu: kegiatan rapat koordinasi yang rutin dilaksanakan 

setiap bulan, untuk evaluasi kinerja para guru dan staf setiap sekali dalam 

sebulan, untuk evaluasi kinerja dan pemberitahuan informasi, keputusan yang 

disepakati bersama oleh seluruh anggota rapat, adanya notulen rapat oleh 

semua anggota rapat, hasil rapat ditindaklanjuti dan di evaluasi,  

h. Manajemen konflik dengan cara menemukan penyebabnya, memahami 

masalahnya, mengupayakan pemecahan masalah (negosiasi, strategi menang-

menang), mampu bertindak pada waktu yang tepat, dan bertindak pada waktu 

yang tepat, berdampak positif terhadap peningkatan produktvitas sekolah 

demi mencapai tujuan sekolah yang telah dirumuskan bersama. 
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5.1.6 Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) 

a. Bentuk PKB yang sudah dilaksanakan oleh para guru adalah  pengembangan 

diri seperti: mengikuti kegiatan KKG, KKGS, KKKS, diklat/pelatihan 

fungsional guru,  untuk menambah wawasan dan ilmu para guru dalam bidang 

pendidikan guna meningkatkan profesionalisme guru.  

b. Publikasi ilmiah belum ada, hanya sebatas pembuatan PTK dan PKP saat 

menyelesaikan studi S1 PGSD dan beberapa guru melakukan penelitian di 

sekolah ini untuk tugas akhir studi S2. 

c. Karya inovatif belum ada karena para guru belum paham makna dari karya 

inovatif dan bagaimana membuatnya karena belum ada diklat/pelatihan untuk 

karya inovatif ini. 

 

5.2 Implikasi Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi profesionalisme guru di SD Negeri 

Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Konteks kajiannya 

terletak pada disiplin ilmu manajemen, khususnya manajemen pendidikan, 

khususnya lagi pada manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Sudah tentu 

kajian tentang implementasi profesionalisme guru berimplikasi terhadap berbagai 

dimensi yang meliputi: dimensi kelembagaan, dimensi ketenagaan, dimensi 

manajerial dan dimensi pemberdayaan. 

 

a. Dimensi Kelembagaan 

Lembaga Dinas Pendidikan merupakan salah satu dimensi yang turut 

menentukan keberhasilan pembinaan profesionalisme guru dalam upaya 
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peningkatan mutu pendidikan. Dalam posisinya sebagai pengelola pendidikan di 

tingkat Kabupten/Kota, sudah tentu memiliki tugas, peranan, dan tanggung jawab 

yang sangat besar dan luas dalam upaya pengembangan profesi guru dan perilaku 

tenaga kependidikan;  pertama dalam merekrut tenaga pengawas sekolah,  kepala 

sekolah dan guru. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan harus benar-benar 

melaksanakan sesuai dengan standar kompetensi pengawas sekolah, kepala 

sekolah dan guru yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Kedua, dalam 

pengadaan dan perancangan diklat/pelatihan untuk para guru untuk meningkatkan 

profesionalismenya guna mewujudkan pendidikan yang bermutu. 

 

b. Dimensi Ketenagaan 

Terdapat dua aspek dalam implikasi ketenagaan untuk peningkatan 

profesionalisme guru;  pertama, sehubungan kepemimpinan dan manajemen 

sekolah yang kompleks, kepala sekolah perlu  memeproleh persiapan dan 

pelatihan yang memadai untuk mengelola sekolahnya secara efektif demi 

menciptakan sumber daya yang baik di sekolah. Sumberdaya yang baik dan 

tersedia akan menimbulkan kepuasan lebih besar dikalangan peserta didik dan 

guru. Dalam hal ini, kepala sekolah harus merencanakan, mengantisispasi, 

berkonsultasi, mensupervisi, dan bertindak dengan baik dan tepat waktu untuk 

memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan dapat diidentifikasi, 

dikembangkan, dan didayagunakan sepenuhnya secara bertanggung jawab. 

Kedua, guru yang profesional merupakan faktor penentu proses pendidikan 

yang bermutu. Untuk dapat menjadi profesional, mereka harus mampu 

menemukan jati diri dan mengaktualkan diri. Untuk itu, guru diharapkan tidak 

hanya sebatas menjalankan profesinya, tetapi guru harus memiliki keterpanggilan 
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untuk melaksanakan tugasnya dengan melakukan perbaikan kualitas pelayanan 

terhadap anak didik baik dari segi intelektual maupun kompetensi lainnya yang 

akan menunjang perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.  

 

c. Dimensi Manajerial 

Aspek pembinaan kinerja guru dalam upaya peningkatan profesionalisme 

guru  adalah salah satu aspek manajemen pendidik dan tenaga kependidikan yang 

dikelola oleh kepala sekolah. Sebagai manajer personalia kepala sekolah harus 

memahami manajemen sumberdaya manusia agar pengelolaan sekolah dapat lebih 

produktif. Sebagai pemimpin administratif, kepala sekolah harus memaksimalkan 

proses supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi untuk memastikan 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah dan dapat menimbulkan 

motivasi berprestasi pada para guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. 

 

d. Dimensi Pemberdayaan 

Program pengembangan dan pemberdayaan kompetensi guru perlu 

dilakukan secara sistematik melalui diklat/pelatihan profesi guru baik yang 

diadakan oleh pemerintah maupun swadaya sekolah, pembinaan kinerja guru dan 

tenaga kependidikan yang terintegrasi dalam kegiatan supervisi oleh pengawas 

sekolah dan kepala sekolah. 

Dengan menerapkan profesionalisme guru dalam peningkatan mutu 

pendidikan, beberapa implikasi manfaat yang bisa diperoleh yaitu : 

1. Dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi dalam implementasi 

profesionalisme guru untuk meningkatkan kinerja guru demi  terwujudnya 

pendidikan yang bermutu di sekolah. 



 171 

2. Sebagai alternatif solusi dalam mengatasi kendala-kendala yang dijumpai pada 

pelaksanaan implementasi profesionalisme guru dan pembinaan kinerja guru. 

 

5.3 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan dari hasil laporan penelitian implemntasi 

profesionalisme guru di SD Negeri Sukatani Kecamatan  Kalianda Kabupaten 

Lampung Selatan ini adalah sebagai berikut : 

 

5.3.1 Bagi Sekolah 

5.3.1.1  Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dengan   

meningkatkan profesionalisme guru, menyediakan fasilitas dan 

pembinaan  untuk mengembangkan potensi dan kreativitas siswa di 

sekolah, dan bekerjasama dengan orangtua dan masyarakat dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. 

5.3.1.2 Memotivasi dan memberi kesempatan bagi para guru dan staf dalam 

meningkatkan kualifikasi pendidikan guna meningkatkan kompetensi. 

 

5.3.2 Bagi Guru 

5.3.2.1  Guru mampu menempatkan diri sebagai pembimbing dan suri tauladan 

bagi siswa, orangtua dan masyarakat. Dalam interaksi  dengan siswa, 

guru dapat menciptakan situasi didik yang memungkinkan siswa dapat 

belajar menerapkan nilai-nilai yang menjadi contoh dan memberi contoh, 

mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motivasi belajar serta 

dorongan untuk maju kepada siswa. 
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5.3.2.2  Guru mampu menyesuaikan dirinya kepada tuntutan kerja dan lingkungan 

sekitar pada saat melaksanakan tugas mengajar sehari-hari, menciptakan 

kerjasama yang baik antara sekolah, orangtua dan masyarakat dalam 

usaha mencerdaskan anak bangsa. 

5.3.2.3   Guru senantiasa meningkatkan kompetensi dalam bidang pendidikan atau 

keguruan dengan meningkatakan pengetahuan tentang belajar dan 

tingkah laku manusia, materi pelajaran yang diampunya, sikap yang tepat 

dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan kemampuan dalam 

teknik mengajar. 

5.3.2.4 Para guru senantiasa terpacu untuk meningkatkan keprofesionalan dalam 

bidang pendidikan secara berkelanjutan dengan meningkatkan kualifikasi  

pendidikan, aktif mengikuti berbagai diklat/pelatihan fungsional guru, 

mahir  menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran sehari-

hari, mau mengikuti segala perkembanagan yang terjadi dalam dunia 

pendidikan karena guru adalah agen perubahan (agent of change) artinya 

guru selalu jadi pelopor inovasi dalam dunia pendidikan unk 

mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

 

5.3.2 Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan 

5.3.2.1 Meningkatkan pelatihan/diklat fungsional guru dalam memecahkan 

masalah kurikulum dan pembelajaran serta pelatihan dalam penulisan 

karya tulis ilmiah dan karya inovatif bagi para guru, dan untuk semua 

guru bukan hanya guru tertentu saja.  

 


