
A. S&npulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Benlasllkao hasil penelitiao yang dilalwbn melalui wawanc:ara dan 

oil~ scna studi dokumCDlaSi tctbadap tcgialan yang diJakukan guru-guru 

setiap bllli dapat disimpulkan bahwa efektivitas profesiooalismc guru SD Swasla 

Katolilc Assisi Mcd8n sudah balk. Hal ini dapat dibt*rihn melalui : 

I. Efektivitas metode profesional guru dalam mengelola kegiatan 

pembelajanm mulai dari merencaOAAkw! dan melaksanakan kegiallll 

pembclajaran sampai pada mengavaluasl basil belajar peterta didik. Juga 

dari cara yang dilalrubn guru untuk men,gembangan pesma didik denpn 

mengarualisasikan bemlgai potensi yana dimilikinya SMa dari cara guru 

memberikan bimbingan kepada peset1a didik baik yang berhasil maupun 

yang gaga! mencapai tujuan pembelajaran. Semuanya dilalcuakan sesuai 

deagau k.ompelensi paedagogl"k. 

2. Efekti'litas karak1er profesional guru tcroermin dari kemampuan personal 

yang mantap. Slabil, dewasa, ant: dan berwibawa dalarn hal membimbing 

peset1a dtdik, mal•ksanalwl lcejujuran. menciptakan suasana 

pembelajarWt, berkomunikasi dengan orang lain, langgung-jawab, 

meogembellgkan dan meningkatkan kualilaS pnbadi SMa semaDgai 

lcckeluargaan setiap hari menjadi teladan bagi pesetta didilc, sesuai dengan 

kompetensi kepribadian. 

3. Standat pengctahuan. kct~ilan dan nilai-nilai dasar yang diretleksikan 

guru dalam bcrpikir dan benindak dalam hal penguaSIIIln kurilmlum dan 
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materi pembelajara.n, keterampilan menentukan metode dan menggunatcan 

media pembelajmm Set1ll komitmen dan kedisiplman yang tinggi dalam 

melaksanabn tugas sesuai dengan kompeteosi profesi. 

B. Sam 

Berdasarlcao kesimpulan tersebut diatas, diS8lllllkan beberapa hal berilrut 

l. Flerulaknya kepala sekolah mempertabankan dan meningkatkan terus 

efektivims profesionalisme gw-u secara teratur dan berkesinambungan 

tentang : 

a. Kegiatan supervisi terb.adap persiiapan, pelaksanaan proses kegiatan, 

dan penilaian basil pembelajaran yang dilalrukan gw-u 

b. Program pembinaan yang berkelanjutan dalarn rangka meniogkatkan 

pelayanan pendidikan yang berkualitas 

c, Kc:sempatan kepada guru-gw-u llllltuk sekolah meraih S I bagi yang 

masih berijazah diploma dan S2 bagi yang sudah Sl kependidikan 

dalam rangka mengembangkan pro.fesinya sebagai gw-u 

2. Hendaknya gwu-gur tetap mempertahankan kualitas efektivitas 

profesionalismeuya dengan : 

a. Mengbayati tugasnya secara te!us menerus sebagai guru yang 

profesional untuk memberikan layanan pendidikan yang berlrualitas 

kepada peserta didik 
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b. Menyadari sepenuhnya permasalahan profesioya sebagai guru yang 

profesional dalam melaJcsanakan kegialan pembelajarao, sehiogga 

tcnootivasJ, kritis, dao reflelctif umruk memecahlcannya 

c. Becpcno aktif tMis dalam meugembaogbn po~emi peserta <tidik agar 

tu.mbub dan berl<embang sebagai genemsi penerus yang handal 

3. Hendakoya Yayasan tetap meui!lgbttl<ao efektivitas profesiooalisme guru 

deogao: 

a. Meoambah terus sarana dan prsarana yang scsuai dengan Standar 

Sekolah NasionaJ ( SSN ) 

b. Meoambah terus kesejahteraan guru, sehingga guru-guru tcnnotivasi 

UJJ1Uk melaksanakan rugasnya deo,gan penuh semaogat 

4. Hendaknya Dinas Pendidilcan kota Medan memantau secara teratilr dan 

berkesinambwlgan efektivitas profesionalisme guru khususnya di SD 

Swasta Katolik Assisi Medan sebingga berkembang terus sesuai dengan 

kompeteosi yang diharapkan. 


