
A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

I. Kesiapan guru SO Negeri Plus Tigabalata dalam mengikuti uji scrtifikasi guru 

dalam jabatan dilihat dari aspek kepribadian, mencenninkan kepribadian yang 

mantap dan stabil. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuannya menyele53ikan 

masalah, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui 

sikap tidak memibak, tidak mudah terpengaruh, memahami pcnnasalahan dan 

kemampuan memberikan solusi terbaik dan bijaksana. Selain ill!, kompctensi 

kepribadian mereka juga ditunjukkan pada kcarifan, dewasa, berwibawa, dan 

memiliki akhlak yang mulia, baik di sekolab maupun di masyarakat. Dengan 

kompetensi kepribadian ini, maka guru di sckolah ini mampu menjadi sosok 

yang mcmpunyai disiplin, berpenampilan baik. bcT1anggungjawab, memiliki 

komitmcn, dan berscmangat sehingga dapat menj.adi sosok yang diteladani. 

2. Kesiapan guru SO Negeri Plus Tiga Balata dalam mengikuti uji seniflkasi guru 

dalam jabatan dilibat dari aspek sosial menunjukkan keadaan yang belum 

maksimal dimana guru belum mampu mendayagunakan potensi yang ada pada 

dirinya guna peningkatan kegiatan pembelajaran. Namun disisi lain 

menunjukkan bahwa rasa empati guru terhadap adanya perbedaan sangat 

positif. Perbedaan yang ada merupakan kekuatan yang menyatukan gerak dan 

langkah untuk kemajuan bersarna. 
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3. Kesiapan guru SO Negeri Plus Tiga Salata dalam mengikuti uji sertifikasi guru 

dalam jabatan di lihat dari aspek pedagogik menunjukkan nilai yang baik 

karena aspek kompetensi ini merupakan prasyarm khusus atau kewaj iban guru 

yang mengajar di SO Plus ini. Beberapa kemarnpuan prasyarat bagi guru untuk 

dapat menjadi staf pengajar di SO Negeri Plus ini antara lain kemampuan 

mengembangkan silabus, merancang pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran dan mengevaluasi basil belajar. 

4. Kesiapan guru SO Negeri Plus Tiga Salata dalam mengikuti uji se.rtifikasi guru 

dalam jabatan dilihat dari aspek profesional mcnunjukkan kondisi yang ~k 

dimana g\tru telah berupaya untuk mermahami, mengurutkan, dan 

mengorganisasikan materi pembelajaran sena mendayagunakan berbagai 

sumber untuk media pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

5. Tantangan yang dihadapi guru SD Negeri Plus Tigabalata dalam mengikuti uji 

sertifikasi guru dalarn jabatan adalah ( I) tidak mcratanya kualifikasi akademik, 

(2) masih kurangnya sosialisasi mengenai uj i scrtifikasi guru dalam jabatan (3) 

adanya pembatasan atau kuota bagi pcserta sertifikasi, (4) rendahnya prestasi 

akademik, dan (5) kurangnya karya pengembangan profesi guru. 

6. Peluang guru SO Negeri Plus Tigabalatan dalam mengikuti uji sertifikasi guru 

dalarn jabatan an tara lain : (I) memiliki keunggulan dalam hal masa kcrja, usia, 

dan golongan kepangkatan yang menjadi prioritas dalam penentuan peserta 

sertiflkasi, (2) kornitmen yang tinggi dari guru dalam mcmacu diri untuk 

meningkatkan kualitas, (3) adanya kebijakan dan kemudahan dari pemerintah 

daerah yang mendukung pcningkatan kualitas guru melalui alokasi anggaran 
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bagi peningkatan mutu guru, dan (4) terbulcanya akscs bagi guru untulc 

mengikuti berbagai kegiatan ilmiah dan pengembangan profesi melalui 

lembaga pemerintah maupun swasta 

B. Sa r an 

Dcrdasarkan basil temuan dalam penelitian 1m, peneliti mengcmukakan 

beberapa saran kcpada : 

I. Pemerintah pusat dan daerah untulc lcbih konsisten dan transfaran dalam 

pclaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi guru sehingga setiap guru memiliki 

peluang yang sama mengikuti uji sertifikasi. 

2. Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun untuk lebib al..'tif membantu guru 

dalam sosialisasi mcngenai scrtifikasi guru dan mcmbantu dalam bentulc bca 

siswa bagi guru yang melanjutkan pendidikannya. 

3. Kepala Sekolab untulc senantiasa mernbantu. mernbimbing dan memotivasi 

guru agar berkembang kompetensi profesionalnya. 

4. Guru agar terns memacu diri dan meningkatkan motivasi berprestasi terutama 

mengenai kualifikasi akademik, prestasi akademik, dan karya pengembangan 

profesi schingga dapat mengikuti uji sertifikasi dan lulus dengan sempurna. 

5. Pihak-pihak lain baik perorangan maupun lembaga/instansi yang peduli 

kepada peningkatan pendidikan di kabupaten Simalungun. khususnya pada 

SO Negeri Plus Tiga Salata, kiranya dapat memberikan bantuan yang sifatnya 

mnegembangkan dan memajukan SO Negeri ini. 

6. 
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