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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan 

sebagai kesimpulan. 

1.  DBE telah melaksanakan beberapa pelatihan bagi guru MTs Darul Ulum, 

pelatihan tersebut dilaksanakan sebanyak 5 tahap dengan tema: 

a. Pada tanggal 29 Januari 2008 dengan tema “pendidikan kecakapan 

hidup bagi siswa SMP/MTs”  

b. Pada tanggal 10 Juni 2008 semua guru yang mengikuti pelatihan 

dengan tema “Information and Commucation Technology Toolkit” 

c. Pada tanggal 23-24 Agustus 2008 dengan tema “Pengembangan 

WEBSITE   Sekolah”  

d. Pada tanggal 28-30 Januari 2009 dengan tema “Pendidikan Kecakapan 

Hidup Bagi Siswa SMP/MTs 2”  

e. Pada tanggal 23-25 Mei 2009 dengan tema “Modul Pengajaran 

Professional Dan Pembelajaran Bermakna2”   

2.   Setelah adanya pelatihan yang dilaksankan oleh DBE, guru MTs Darul Ulum 

merasa tidak hanya pengetahuan, akan tetapi juga mendapatkan ketrampilan, 

bagaimana menjadi seorang guru yang profesional. Guru MTs Darul Ulum 

mempunyai keahlian dalam melaksanakan proses pembelajaran aktif, 
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mempunyai apresiasi yang tinggi terhadap waktu dan mempunyai 

kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi terhadap profesinya.  

3. peranan DBE (Desentralized Basic Education) dalam meningkatkan 

profesionalisme guru di MTs Darul Ulum Pasinan Baureno Bojonegoro 

antara lain: 

a. Peningkatan profesionalisme guru 

Yakni menjadi seorang guru yang berkompeten, kreatif, aktif serta 

inovatif. 

b. pengembangan inovasi pembelajaran PAKEM 

yaitu pembelajaran inovatif dengan mengedepankan kecakapan dalam 

pemecahan masalah, mampu mengembangkan potensi dan kecakapan 

siswa dalam mengatasi masalah hidupnya. Dengan pembelajaran seperti di 

atas, guru bisa lebih bisa memilih metode apa yang cocok untuk setiap 

materi. 

c. Pengembangan metode CTL  

Yakni metode yang lebih menge depankan kemandirian siswa sehingga 

siswa mampu menemukan solusi-solusi yang tepat dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapinya. 

d. Pengenalan website dan teknologi komputer untuk proses pembelajaran 

Pengenalan  tentang internet, Pengenalan website dan dasar desingn 

Instalasi aplikasi pembuatan website dan aplikasi penunjang Pembuatan 

website sekolah, Penyusunan jadwal updating  dan Blogging  
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B. Saran-saran 

a. Kepala sekolah perlu mengadakan follow up dan pengawasan supaya ada 

hasil yang maksimal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan, karena 

dikhawatirkan guru hanya menerapkan beberapa kali dalam pembelajaran. 

Setelah itu tidak diterapkan lagi atau malah dilupakan begitu saja, jadi hasil 

mengikuti pendidikan dan pelatihan tidak nihil. 

b. perlu menanamkan motivasi pada guru-guru supaya dalam kegiatan belajar 

mengajar metode yang di dapat dari pelatihan dapat digunakan 

c. untuk para guru supaya lebih kreatif dalam pembelajaran. Tidak hanya 

mengandalkan apa yang diperoleh dari hasil pelatihan saja dan tidak hanya 

menunggu diikutsertakan ketika ada pelatihan lagi. 


