BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan
Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa
kesimpulan yang dapat di ambil dengan merujuk pada hasil penelitian dan
pembahasan yang dikemukakan sebelumnya, maka secara rinci dapat
ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Melihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik
kesimpulan bahwasanya profesionalisme guru yang dilakukan di SMK
Se-Kecamatan Bojongloa Kidul sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari
hasil penelitian yang masuk kedalam kategori sangat baik, artinya
penerapan profesionalisme guru penting dalam pengembangan karir
guru. Dalam kesimpulan ini, terdapat satu hal yang menonjol tentang
profesionalisme guru di SMK se-Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu
tentang komitmen dan konsistensi. Pada perhitungan WMS, komitmen
dan konsistensi yang ada di SMK se-Kecamatan Bojongloa Kidul
menunjukan

nilai rata-rata

yang

tinggi.

Adanya

komitmen

dan

konsistensi ini menunjukan bahwa terdapat rasa tanggung jawab yang
tinggi dari setiap guru terhadap pekerjaanya. Selain itu, Guru sebagai
pengajar
profesional,

sudah

dapat

mengajar

mengerti
dengan

mengembangkan kemampunya,

tentang
tujuan

pentingnya
agar

siswa

bersikap
mampu

dengan demikian jika setiap guru

dapat menerapkan sikap yang profesional, maka secara perlahan
pendidikan di Indonesia akan terus maju dan berkembang.
2. Kinerja Guru yang terdapat di SMK se-Kecamatan Bojongloa Kidul
menunjukan nilai yang baik. Terlihat jelas bahwasanya guru di SMK
Se-Kecamatan Bojongloa Kidul sudah mulai memperhatikan mutu
kinerjanya, hal tersebut terlihat dari indikator-indikator yang masuk
kedalam kategori baik,

hal ini dapat terus dikembangkan jika semua

guru dapat profesional dan terus meningkatkan mutu kinerjanya.
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Dengan demikian maka mutu pendidikan di SMK Se-Kecamatan
Bojongloa Kidul khususnya dan pendidikan di seluruh Indonesia
umumnya akan menjadi lebih baik lagi.
3. Dalam penelitian ini terdapat dampak yang signifikan dari pengaruh
profesionalisme guru terhadap Kinerja Guru di SMK Se-Kecamatan
Bojongloa Kidul. Pada hasil uji determinasi didapat hasil 46, 24%
yang artinya pengaruh profesionalisme guru terhadap Kinerja Guru
sangat berpengaruh. Dan sisanya adalah terpengaruh oleh aspek lain
yang dimana tidak disebutkan atau tidak dipaparkan dalam penelitian
ini.
B. Implikasi
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh
profesionalisme terhadap kinerja guru di SMK se-Kecamatan Bojongloa
Kidul Kota Bandung, maka diperoleh beberapa implikasi yaitu sebagai
berikut:
1. Dalam profesionalisme guru, masih terdapat beberapa hal yang perlu
diperbaiki dalam menyempurnakan profesionalisme yang ada di SMK
Se-Kecamatan Bojongloa Kidul, seperti peningkatan tanggung jawab
dalam pekerjaan, meskipun sudah masuk kedalam penilaian yang
sangat baik, namun tidak ada salahnya jika kemampuan tersebut dapat
ditingkatkan lagi.Selanjutnya peningkatan dalam pelayanan pelanggan.
Untuk menjadi seorang guru yang profesional, maka guru harus dapat
melayani pelanggan yang disini adalah siswa dan wali murid dengan
baik Dengan demikian akan timbul kepercayaan pada wali murid
terhadap kualitas guru disekolah tersebut.
2. Dalam peningkatan Kinerja Guru, ada hal-hal yang perlu lebih
diperhatikan lagi sehingga guru dapat lebih mengerti tentang bagai
mana cara peningkatan mutu tersebut Ada beberapa hal yang masih
perlu ditingkatkan oleh guru di SMK Se-Kecamatan Bojongloa Kidul,
antara lain peningkatan metode belajar, hal ini sangat penting sebab
menggunakan metode yang baik dalam mengajar, akan lebih mudah
untuk siswa dalam menangkap maksud dan tujuan pelajaran tersebut.
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Selain itu guru juga harus meningkatkan kemampuan dalam bekerja
sama dengan rekan kerja. Hal ini dimaksudkan agar dapat menciptakan
iklim kerja yang baik, sehingga dalam penerapkan ide-ide baru akan
lebih mudah.
3. Pengaruh profesionalisme guru terhadap peningkatan Kinerja Guru
memiliki poin

penting

dalam sebuah pendidikan,

maka dengan

demikian sekolah harus memperhatikan keprofesionalan seorang guru
dan juga mutu setiap guru, karena jika profesionalisme guru sudah
mulai menurun maka akan berdampak kepada penurunan kualitas kerja
guru tersebut dan lebih jauh lagi dapat menurunkan prestasi siswa.
C. Rekomendasi
Berikut ini Rekomendasi dari penulis dengan harapan semoga
bermanfaat bagi pihak lembaga dan bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai
berikut :
1. Bagi Pihak Lembaga
Seperti
sangat

penting

yang
bagi

sudah
mutu

dijelaskan,
sekolah.

peningkatan
Secara

pembelajaran

keseluruhan

baik

profesionalisme guru dan Kinerja Guru sudah sangat baik tetapi
peningkatan pembelajaran perlu dilakukan agar tujuan sekolah dapat
tercapai.

Kepala Sekolah dan guru adalah faktor yang sangat

berpengaruh terhadap peningkatan pembelajaran. Adapun rekomendasi
bagi pihak lembaga, sebagai berikut:
a. Sekolah harus lebih memperhatikan profesionalisme yang dimiliki
setiap guru, agar Kinerja Guru tersebut dapat tetap stabil
b. Sekolah harus memperhatikan Kinerja Gurunya, bagaimana guru
tersebut dalam bersikap dan mengajar.
c. Sekolah lebih memperhatikan kesejahteraan setiap guru agar guru
tersebut dapat mengeluarkan kemampuan terbaiknya.
d. Setiap guru harus lebih meningkatkan kualitas kerjanya dengan
lebih profesional dalam bersikap dan bertindak.
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2. Bagi Peneliti selanjutnya
Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kepada peneliti
selanjutnya dalam mengambil judul profesionalisme guru terhadap
Kinerja Guru adalah sebagai beriku:
a. Lebih mengembangkan lagi indikator-indikator yang digunakan
agar hasil yang didapat lebih baik
b. Lebih banyak menggunakan uji hasil pengolahan data agar data
yang didapat lebih baik dan lebih kuat.
c. Lebih mendalami setiap

tempat yang akan dijadikan objek

penelitian, hal ini bertujuan agar peneliti lebih mengerti tentang
lingkungan yang akan diteliti.
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