
BAB V 

KESIMPULAN DAN  SARAN 

A. KESIMPULAN 

1. Kompetensi profesional guru dalam meningkatkan minat belajar Siswa di 

Mis Nur Hafizah desa Sei Rotan, sudah cukup baik, dari hasil penelitian 

penulis bahwasanya sebagian guru telah mampu menumbuhkan minat siswa 

dalam belajar. kompetensi profesional guru dalam meningkatkkan minat  

belajar siswa, di lakukan oleh guru dengan cara memperhatikan yaitu : 

a. Penyusunan perencanaan pembelajaran  

Dalam penyusunan perencanana pembelajaran para guru di Mis Nur 

Hafizah sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa para guru 

di sekolah tersebut mengadakan rapat untuk membuat silabus dan 

silabus tersebutlah yang akan di jadikan acuan dalam membuat RPP 

b. Penguasaan materi secara mendalam oleh guru   

Dalam penguasaan materi pembelajara juga  Sudah baik namun masih 

memiliki kekurangan. Guru masih kurang dalam menyampaikan materi 

pembelajaran sesekali dalam menjelaskan materi sesekali terlihat bahwa 

guru masih membaca buku dalam menjelaskan 

c. pengelolaan pembelajaran di  dalam kelas dengan baik.  

pengelolaan pembelajaran dan pengelolaan kelas di Mis Nurhafizah 

Desa Sei Rotan Sudah Cukup baik 

 



d.  pengelolaan kelas  

pengelolaan kelas di Mis Nur Hafizah sudah cukup baik guru selalu memperhatikan posisi duduk siswa dan 

keenyamanan di dalam kelas pada saat proses belajar mengajar  

e. penggunaan media  

pada penggunaan media di sekolah teresebut masih memiliki kekurangan yaitu guru hanya mampu 

menggunakan media seadanaya saja karena kurangnya persediaan media dari sekolah seperti laptop dan infokus, 

f. Penggunaan strategi dan metode yang tepat.  

Sedangkan pada metode dan strategi pembelajaran cukup baik guru telah mampu meneysuaikan strategi dan 

metode mengajar dengan materi pembelajaran. 

2. Yang menjadi faktor penghambat dan pendukung kompetensi profesional guru dalam meningkatkan minat belajara 

siswa di Mis Nur Hafizah yaitu faktor penghambatnya ialah kurangnya media pembelajaran yang di sedikan dari 

sekolah Sedangkan faktor pendukung dari kompetensi profesional guru dalam meningkatkan minat belajar siswa di 

Mis Nur Hafizah salah satunya adalah baiknya kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran walaupun dengan 

menggunakan media yang seadanya dan tingginya semangat guru dalam mengajar untuk menumbuhkan minat 

belajar siswa 

B. SARAN 

1. Kepala MTs Al Fauzan, diharapkan lebih meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap kinerja guru, senantiasa 

mengkomunikasikan secara berkelanjutan mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan guru kususnya terkait 

pembelajaran. Agar seluruh guru dapat bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.  

2. Kepada guru di harapkan : 

a. Meningkatkan kompetensi profesional  dalam hal mengembangkan Materi  secara kreatif kepada peserta didik 

b. Meningkatkan kreatifitas dan efektifitas dalam proses pembelajaran agar dapat menarik perhatian dan minat 

belajar  peserta didik dalam  proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajran daapat tercapai secara maksimal 

c. Senantiasa menambah wawasan keilmuan melalaui berbagai media yang ada maupun mengikuti kegiatan yang 

berwawasan kompetensi. 

3. Bagi lembaga pendidikan hendaknya melengkapi sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pembelajaran. 

 

 



 


