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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi tentang 

keseluruhan hasil penelitian berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya 

mengenai masalah yang diteliti yaitu: “Penerapan Pelatihan Instruktur 

Matematika Kreatif dalam Membentuk Kompetensi Pendidik bagi Calon 

Instruktur di Lembaga Bimbel APIQ” 

A. Simpulan 

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disusun 

kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian, yaitu sebagai berikut: 

1. Proses Pelatihan Instruktur Matematika Kreatif dalam Membentuk 

Kompetensi Pendidik bagi Calon Instruktur APIQ 

Kesimpulan secara umum yang dapat ditarik dari keseluruhan proses 

pelatihan instruktur matematika kreatif ini adalah ada kesesuaian pengembangan 

langkah-langkah dalam proses pelatihan yang dilakukan oleh lembaga APIQ 

dengan konsep sepuluh langkah pengelolaan pelatihan. Walaupun tidak 

seluruhnya sama, namun ada beberapa langkah dalam proses pelatihan yang 

diselenggarakan lembaga APIQ sesuai dengan konsep tersebut.  

Proses pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga APIQ diantaranya yaitu 

Rekrutmen peserta dilakukan oleh lembaga APIQ dengan menetapkan beberapa 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh kelompok sasaran. Identifikasi kebutuhan 

yang dilakukan lembaga menggunakan model klasik dimana identifikasi 

kebutuhan  hanya sebatas menyesuaikan kurikulum yang sudah dibuat dengan 

kemampuan awal para peserta dengan cara memberikan tes soal tentang 

matematika dasar. Tujuan pelatihan yaitu untuk membentuk kompetensi pendidik 

dalam diri peserta pelatihan sebagai calon instruktur APIQ, yang mencakup 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi professional, dan 

kompetensi sosial. Penyusunan model pelatihan yang dilakukan ialah menetapkan 

bentuk pelatihan dan alokasi waktu. Model pelatihan yang dianggap sesuai 
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dengan tujuan pelatihan  adalah penggabungan model pelatihan induksi dan 

pelatihan magang. Waktu yang dibutuhkan ialah pelatihan induksi 

diselenggarakan dalam sehari dan pelatihan magang dilaksanakan selama satu 

bulan. Dalam penetapan input/sumber daya yang dilakukan lembaga terdapat 

sedikit kesamaan dengan konsep 10 langkah pengelolaan pelatihan, terutama 

dalam hal menyusun urutan kegiatan pelatihan. Walau istilahnya berbeda namun 

keduanya sama-sama mempertimbangkan sumber belajar, penyedian 

tempat/ruangan, fasilitas yang disediakan, bahan ajar yang digunakan, serta media 

atau alat bantu yang dibutuhkan. Adanya kegiatan orientasi bagi instruktur oleh 

pengelola sebelum pelatihan dilaksanakan, walaupun tidak secara khusus 

dilakukan namun kegiatan tersebut sebgai upaya pelatihan untuk pelatih. Metode 

yang digunakan instruktur dalam proses pembelajaran sudah sesuai dengan model 

pelatihan yang ditetapkan dalam perencanaan, yaitu metode ceramah, tanya 

jawab, dan studi sendiri yang dilaksanakan saat pelatihan induksi dalam situasi off 

the job training dan metode instruksi pekerjaan serta penugasan sementara saat 

pelatihan magang dalam situasi on the job training. Dan terakhir evaluasi 

pembelajaran terhadap peserta dilakukan diawal kegiatan dan diakhir kegiatan 

atau dikenal dengan istilah pretest dan postest.  

2. Hasil Pelatihan Instruktur Matematika Kreatif yang diikuti Calon 

Instruktur APIQ dalam Membentuk Kompetensi Mereka Sebagai 

Seorang Pendidik 

Dari keseluruhan kemampuan yang telah dicapai para peserta berdasarkan 

empat kompetensi tersebut menandakan bahwa pelatihan instruktur matematika 

kreatif telah berhasil membentuk kompetensi pendidik dalam diri lulusan peserta 

pelatihan sebagai instruktur yang akan mengajar di lembaga APIQ. Walaupun ada 

beberapa kemampuan yang belum bisa mereka kuasai seluruhnya namun pihak 

lembaga dapat memakluminya. Karena selain melalui kegiatan pelatihan, keempat 

kompetensi tersebut dapat terbentuk dalam diri seorang pendidik melalui 

pengalaman mereka mengajar. 
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Keberhasilan yang dicapai terlihat dari: (a)  kompetensi pedagogik peserta 

yang sudah dapat memahami tipe gaya belajar anak, menguasai materi pelatihan 

mengenai pengelolaan pembelajaran kelas APIQ, menguasai materi tentang 

praktik pembelajaran pada bimbel APIQ, dan menguasai materi tentang 

bagaimana cara lembaga melakukan evaluasi terhadap murid APIQ. (b) 

kompetensi kepribadian peserta yang sudah memahami kepribadian seperti apa 

yang harus dimiliki untuk bisa menjadi instruktur di lembaga APIQ. Dalam diri 

peserta sudah mulai tampak kepribadian dan sikap yang mencerminkan seorang 

pendidik. (c) kompetensi professional peserta yang sudah mampu menguasai 

pelajaran matematika kreatif sampai tingkat menengah, mampu menggunakan alat 

peraga edukatif, dan menguasai kurikulum sebagai pedoman pembelajaran.  Dan 

terakhir (d) kompetensi sosial peserta yang sudah memahami dan menerapkan 

pendekatan personal sebagai sarana komunikasi dengan murid bimbel APIQ dan 

orang tua murid APIQ. Mereka juga mampu membangun komunikasi yang baik 

dengan sesama pengajar, murid APIQ, maupun orang tua murid APIQ. 

3. Dampak Pelatihan Instruktur Matematika Kreatif terhadap Kegiatan 

Belajar-Mengajar yang dilakukan oleh Lulusan Peserta Pelatihan 

Sebagai Seorang Instruktur di Bimbel APIQ 

Pelatihan instruktur matematika kreatif ini menimbulkan dampak yang positif 

terhadap perubahan sesorang yang telah menjadi instruktur APIQ dalam kegiatan 

belajar-mengajar yang mereka lakukan. Dampak yang ditimbulkan yaitu adanya 

perubahan perilaku peserta setelah mengikuti pelatihan. Meningkatnya kinerja 

mereka sebagai seorang instruktur. Adanya kecepatan dan ketepatan 

melaksanakan tugas. Efektif dan efisien pemakaian alat/bahan. Adanya 

peningkatan kualitas hasil kerja mereka. Berkurangnya permasalahan yang 

ditimbulkan dalam pelaksanaan tugas. Serta meningkatnya kepuasan dari pihak 

pengelola terhadap kinerja mereka. 

B. Rekomendasi 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini, bahwa penerapan pelatihan instruktur matematika 
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kreatif ini telah memberikan hasil dan dampak yang positif bagi peserta calon 

instruktur APIQ dalam membentuk kompetensi mereka sebagai seorang 

pendidik, akan tetapi masih perlu adanya perbaikan terhadap beberapa aspek 

dalam pelaksanaan kegiatan pelatihannya. Secara lebih jelasnya rekomendasi dari 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Untuk pengelola 

Perlu diadakannya kegiatan pelatihan lanjutan bagi para lulusan peserta yang 

telah menjadi instruktur APIQ, mengingat bahwa materi pelatihan yang harus 

dikuasai peserta sangatlah banyak sedangkan waktu pelaksanaan pelatihan relatif 

singkat, sehingga dari hasil keseluruhan para lulusan belum menguasai 

kompetensi pendidik secara mendalam. 

2. Untuk instruktur 

Dalam pelaksanaannya instruktur sebagai fasilitator sebaiknya memberikan 

pendampingan yang lebih terhadap peserta pelatihan yang kurang cepat dalam 

memahami dan menguasai materi pelatihan yang diberikan. Selain itu perlu 

adanya pemberian motivasi dari instruktur kepada seluruh peserta agar para 

mereka lebih semangat saat menjalani kegiatan pelatihan instruktur matematika 

kreatif. 

3. Untuk Peserta Pelatihan 

Peserta pelatihan sebaiknya selalu belajar dan mencari tahu bagaimana 

kemampuan yang harus dimiliki sebagai seorang pendidik, tidak hanya terhenti 

saat pelatihan instruktur matematika kreatif ini berakhir. Diharapkan mereka 

akan terus menggali dan mengembangkan kemampuan yang mereka punya agar 

dapat menjadi seorang pendidik yang berkualitas.   

 

 


