
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan bab 

sebelumnya, pada bab penutup ini meneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan 

titik rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu peneliti juga 

mengemukakan beberapa saran yang dapat mendukung kompetensi profesional guru 

kedepannya dapat diharapkan semakin maju danefektif. 

5.1.1 Kompetensi professional guru sangatlah mempengaruhi proses pembelajaran 

dan tujuan pembelajaran. Guru yang berkompeten di bidangnya akan lebih 

mudah membawa peserta didik kea rah pemahaman materi yang diajarkan di 

dalam kelas. Sama halnya dengan guru pendidikan agama islam di SMPN 8 

Parepare. guru pendidikan agama islam adalah salah satu guru yang sangat 

berperan pentingndalaam proses pembelajaran, karena salain bertujuan 

menyampaikan materi pembelajaran, tugas seorang guru sangatlah berat dalam 

membimbing dan mendidik peserta didik kearah yang lebih baik dan bias 

menerapkan apa yang telah dipelajarinya dalam pembelajaran kedalam 

kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan akhlah dan kepribadian 

yang mulia yang berlandaskan agama islam. Makada dengan itu guru 

pendidikan agama islam harus benar-benar memperhatikan tugas yang telah 

diberikankepadanya. 

5.1.2 Kompetensi professional guru sangatlah penting sehingga 

perluselaluditingkatkan dan dikembangkan. Seorang guru selain menguasai 

materi yang disampaikan juga harus mengetahui bagaimana cara 

menyampaikan pelajaran serta dapat menggunakan media pembelajaran yang 
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dapat menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan 

usaha dalam meningkatkan kompetensi guru dalam mengajar. 

5.1.3 Usaha yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan kompetensi professional 

guru yaitu dengan banyak mengikuti seminar dan kegiatan MGMP mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk menambah wawasan dan 

pengetahuan serta melakukan banyak hubungan kerja sama dengan guru 

pendidikan agama islam lainnya dan yang paling penting senantiasa menambah 

ilmu dengan membaca buku untuk memperdalam ilmu pengetahuan tentang 

materi yang akan diajarkan di dalamkelas. 

5.2 Saran 

Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan kompetensi 

profesional guru dapat terlaksana, maka ada baiknya kepada pendidik atau guru 

maupun peserta didik mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan 

kondusif . Saran-saran tersebut sebagai berikut: 

5.2.1 Sekiranya peserta didik mampu menciptakan dan memperhatikan pembelajaran 

pada saat proses belajar mengajar dilakukan. Hal ini agar materi yang diteima 

mudah untukdipahami. 

5.2.2 Kepada calon pendidik atau guru diharapkan mulai sekarang menyiapkan dan 

memperhatikan point-point dalam kompetensi profesional guru agar peroses 

belajar mengajar di kelas nantinya menjadi efektif dankondusif. 



 

 


