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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN  

Berdasarkan data yang tersaji pada bab sebelumnya, peneliti dapat 

memberikan kesimpulan pada akhir skripsi ini. Simpulan umum penelitian ini 

adalah bahwa SDIT nurul islam krembung melaksanakan pelatihan mengajar 

yang dinamakan program micro teaching untuk meningkatkan kompetensi 

profesional guru SDIT Nurul islam krembung.  Kesimpulan secara khusus 

diambil menyesuaikan dari rumusan masalah yang ada pada BAB I.Adapun 

kesimpulan yang diambil adalah sebagai berikut :  

1. Bentuk peningkatan kompetensi profesional guru adalah semua guru memiliki 

pengalaman mengajar yang relevan untuk mengembangkan kualitasnya, setiap 

kali akan mengajar selalu membuat rencana pembelajaran, metode yang 

digunakan bervariasi disesuaikan dengan materi yang diajarkan dan 

disesuaikan dengan kondisi, melakukan situasi interaksi yang baik dengan 

siswa, bertegur sapa dengan sesama saat bertemu, berkomuikasi secara efektif 

dan selalu mengadakan evaluasi pada setiap selesai satu pokok bahasan. 

2. Pelaksanaan program micro-teachingdi SDIT Nurul Islam Krembung,pada 

prinsipnya merupakan realisasi pola-pola pengajaran yang sesungguhnya (real 

teaching) yang didesain dalam bentuk mikro atau diperkecil dengan siswa 

yang tidak sebenarnya. Setiap gurumembuat persiapan mengajar yang 
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kemudian dilaksanakan dalam proses pembelajaran bersama siswa atau teman 

sejawat (peer teaching) dengan seting  kondisi dan konteks kegiatan belajar 

mengajar yang sesungguhnya. Sedangkan sebagai observer adalah wakasek 

kurikulum atau kepala sekolah. 

3. Peningkatan kompetensi profesional guru melalui program micro teaching di 

SDIT Nurul Islam Krembung adalah nyata dan baik. Hasil yang didapat dari 

program micro teaching ini adalah guru sangat menunjukkan 

keprofesionalannya dalam mengajarkan pelajaran didalam kelas maupun 

mampu berkomunikasi secara efektifdengan siswa, sesama guru maupun 

orang tua siswa. Program micro teaching ini sangat efektif dan telah 

membantu guru dalam mengembangkan maupun meningkatkan kompetensi 

profesionalnya.  

 

B. SARAN- SARAN 

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di SDIT Nurul Islam krembung 

sidoarjo, maka penulis dapat memberikan saran atau masukkan kepada berbagai 

pihak yang terkait dengan hasil pnelitian antara lain: 

1. kepala sekolah, semestinya lebih meningkatkan mutu pendidikan dengan 

menambah gedung untuk pembelajaran yang belum ada, dan lebih 

memperhatikan kinerja guru agar kegiatan belajar mengajar di kelas dapat 

berjalan maksimal sehingga tujuan pembelajaran tercapai dengan baik 
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2. Dan hasil penelitian yang penulis lakukan, peningkatan kualitas pendidikan 

sudah cukup memuaskan akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk 

senantiasa lebih ditingkatkan lagi di tahun mendatang. 

3. Program micro teaching yang ada di SDIT Nurul Islam sudah cukup 

memuaskan juga hal ini terbukti adanya program tersebut yang dilakukan 

setiap dua minggu sekali di SDIT Nurul Islam akan tetapi kepala sekolah 

diharapkan lebih meningkatkan program tersebut dengan mengikutsertakan 

guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang sangat menunjang dalam 

materi yang disampaikan. 

4. Bagi sekolah yang sudah mengalami perubahan ini hendaknya tidak merasa 

cukup sampai disini saja. akan tetapi lebih dikembangkan lagi dengan mencari 

berbagai referensi dan sumber- sumber lain yang mendukung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


