
BAB Y 

SIMPULAN, IMPLIKASl DAN SARAN 

A. Simpulao 

Berdasarkan temuan-lemuan dan hasil pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagni berikut : 

I. Seeara umum upaya peningkatan profesionalitas guru di SMA SwaS1a Nur 

Azizi Tanjung Morawa Kabupaten Deli Scrdang sudah tergolong optimal, hal 

ini dapat dikctahui dati bcberapa upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam 

mengupayakan pcncapaian kompetensi profesional guru ini diantaranya 

rnelakukan rekrutmen guru dengan standlar Persyoratan AkademiA, dimana 

eakupan persyaratan ini diantaranya : (a) Pcndidikan S-1, (b) Sesuai dengan 

Jatar belakang pendidikan. (c) Pengalama n mengajar minimal 3 (tiga) tahun. 

Sedangkan Persyaratan Umum, melipul i: (a) Memiliki pemahaman rentang 

psikologi perkembangan anak, (b) Adil dan tidak mernihak. (c) Memiliki sifat 

kooferatif dan demokmtis, (d) Fleksibcl , (e) Memiliki rasa humor, (I) 

Mempunyai komitmen yang tinggi temadap pendid ikan, (g) Berpcnampilan 

dan memiliki sikap yang menarik. dan (h) Derdcdikasi tinggi. Disamping 

pcrsyamtan di atas, guru yang d itugaskan telah diberi wawasan, pclatihan dan 

orientasi secara bertahap melalui lokakarya dan ))C11cmuan-pertcmuan antam 

guru program percepatan bc lajar disamping peningkatan kinerja manajcrial dan 

pcngembangan kepribadian sosialnya. 
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2. Faktor pendukung peningkatkan kompetensi profesional guru adalah 

kesamaan visi dari seluruh e lemen sekolah untuk secara bersama-sama 

meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dengan kesamaan ini berimplikasi 

pada munculnya kesadarnn kolektif dari setiap elemen sekolah terutama guru 

untuk meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dari waktu kewaktu, selain 

dari pada itu perluasan akses komunikasi juga menjadi salah satu faktor 

pedorong upaya peningkatan kompetensi p rofesional guru baik dalam Jingkup 

fonnal maupun non formal. Sementara itu kendala yang acapkali menjadi 

faktor penghambat upaya peningkatan komptensi profesional guru adalah 

rendahnya pengawasan yang terhadap peaksanaan kebijakan pening)<atan 

kompetensi profesional ini dalam tataran pelaksanaannya, semisal hal ini 

adalah adanya guru yang masuk kekelas tanpa memedomani rencaoa 

pembelajaran yang sebelumnya telah dipcrsiapkannya tcrlebih dahulu. masih 

ada guru yang mengajar belum scsuai dengan bidang keahliannya walaupun 

tidak signifikan, dan masih terbatasnya peluang untuk melaksanakan 

pembinaa.n dan pengembangan kompetensi guru baik melalui pendidikan 

maupun pelatihan yang diselenggarakan sekolah maupun ins titusi Dinas 

Pendidikan baik dalam cakupan Kabupaten maupun provinsi. 

B. lmplikasi 

Upaya pening)<atan professionalitas guru SMA Swasta Nur Azizi Tanjung 

Morawa sudah berlangsung optimal. sungguhpun demikian terdapat beberapa 

permasalahan yang hendaknya disekapi secara dini oleh Yayasan dan kepala 

sekolah diantaranya adalah masih ada guru yang melaksanakan tugasnya tidak 

berpedoman pada rencana pembelajaran yang Ie lah disusun sebelumnya, jika hal 
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ini tidak segcra· dilakukan peneguran maka kegiatan peningkatan kom)letensi 

profeslonal guru yang telah ditetapkan sekolah dikhawatirkan akan terganggu 

dalam pencapaiannya tennasuk masih adanya guru yang mcngajar tidak sesuai 

dengan Jatar belakang kemampuannya. 

Bagi guru, basil penelitian ini hendaknya dijadikan masukan bagi 

pembenahan pelaksanaan tugasnya untuk masa-masa yang akan datang. 

~bagaimana telah discbutkan sebelumnya bahwa perilaku guru yang 

melakasanakan peogajaran tanpa mcmbawa dan memcdomani perencanaan 

pengajaran yang telah ditetapkan sebclumnya dikhawatirkan akan berimplikasi 

pada t idak tercapaioya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu 

peningkatan ketrampilan manajeria l guru, men ingkatkan kualitas kepribadian 

yang dapat d itauladani dan memperluas akscs komunikasi guna mendukung 

peningkatan kompetensi sos ial d cngan siap menerima pcrncdaan dan salaing 

bekerjasama antar sesame hendaknya terus ditingkatkan untuk masa-masa yang 

akan datang. 

Disamping itu pihak Dinas Pcndidikan Propinsi Sumatera Utara dan pihak 

Dinas Pcndidikan dan Pengajaran Kabupaten Deli Serdang berserta j ajaran yang 

terlibat juga diharapkan memiliki pcrhatian dan pengawasan bagi kelancaran 

penyclenggar..an peningkatan kompctcnsi protesional guru di Kabupaten Deli 

Serdang dan terkhusus di SMA Negcri Swasta Nur Azizi Tanjung Morawa untuk 

masa-masa yang akan datang. 

C. Sa raa-Saraa 

Bcrdasarkan basil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian, maka 

disarankan pada pihak-pihak berikut ini:: 
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I. Yayasan Pendidikan Nur Azizi Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang 

agar dapat meningkat:kan komitmennya dalam penyelenggaraan peningkatan 

profesionalitas guru untuk masa-masa yang akan datang. Komitmen yang 

ditunjukkan yayasan dapat dilakukan dengan cara memenuhi segala bentuk 

kcperluan peningkatan kompetensi professional guru dan melakukan 

keJjasama dengan Dinas Pendidikan KalYupaten Deli Serdang dan orang tua 

wali sis--:a. 

2. Pihak Sekolah seperti kepala sekolah dan guru-guru diharapkan agar mampu 

mewujudkan penyelenggaraan program peningkatan profesionaitas guru 

seeara utuh sesuai dengan mekanisme yang telah digariskan pihak Dinas 

Pendidikan Nasional, sebagai perwujudan memaksimalkan peneapaian target 

program peningkatan kompetensi profesional guru untuk masa - masa yang 

akan datang. Penyelenggaraan secara utuh ini dapat dilakukan dengan cara 

mereneanakan program dan menyediakan fasilitas dan sarana pendukung yang 

dibutuhkan dan melakukan pengawasan secara kontiniu dalam 

penyelenggaraan peningkatan kompetensi professional guru di SMA Swasta 

Nur Azizi Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. 

3. Orang tua siswa dan komite sekolah diharapkan menunjukkan partisipasi yang 

tinggi melalui peningkatan kerjasama yang harmonis dan bersinergis dengan 

pihak sekolah guna mendukung kemajuan penyelenggaraan program 

peningkatan kompetensi professional guru ini untuk masa-masa yang akan 

datang. 

4. Oinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dan pihak Dinas Pendidikan 

Kabupaten Deli Serdang berserta jajaran yang tcrllbat dalam penyelenggaraan 
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program pcningkatan profesionaliias guru agar memiliki perhatian dan 

pengawasan bagi k.elancaian penyelenggarnan program untuk. masa-masa yang 

ak.an datang . 
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