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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang kompetensi

profesional guru pada mata pelajaran Ekonomi di SMAN 13 Pekanbaru

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi profesional guru pada mata pelajaran Ekonomi di SMAN 13

Pekanbaru yang tergolong baik dengan persentase 74,23%, yang mana

persentase tersebut terletak pada interval 61%-80% dengan kategori baik.

2. Kompetensi profesional guru pada mata pelajaran Ekonomi perindikator

sebagai berikut:

a. Guru ekonomi memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum

sekolah dengan sangat baikyang terbukti dari kemampuan guru

memahami materi pelajaran yang sesuai dengan muatan kurikulum

dan memberikan materi pelajaran yang sesuai dari isi kurikulum yang

termuat dalam rencanan pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun

b. Guru ekonomi memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan

yang menaungi atau koheren dengan materi ajar dengan baikyang

terbukti dari kemampuan guru yang telah menguasai sebagian besar

materi pembelajaran selama proses pembelajaran, memberikan

pembelajaran yang mudah dipahami siswa, memberikan penejelasan
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sebagian besar materi pelajaran secara rinci, sehingga siswa mudah

dalam memahami materi pembelajaran selama proses pembelajaran.

c. Guru ekonomi menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan

sehari-haripada mata pelajaran ekonomi tergolong baik yang terbukti

dari kemampuan guru yang sering menghubungkan setiap materi

pelajaran yang diberikan dengan kehidupan sehari-hari, dan

mencontohkannya disetiap memberikan penjelasan materi pelajaran.

d. Guru ekonomi memahami hubungan konsep antara mata pelajaran

terkait dengan baik yang terbukti dari kemampuan guru yang sering

mengaitkan materi pelajaran yang diajarkannya dengam muatan

materi pada mata pelajaran lain dan selalu menghubungkannya

disetiap memberikan penjelasan materi pelajaran.

e. Guru ekonomi menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis

untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi dengan

baik yang terbukti dari kemampuan guru yang sering membuat

perancangan dalam mengembangkan alat atau media pembelajaran

dan menggunakannya dalam kegiatan pembelajaran serta

memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai kegiatan praktek dalam

kegiatan pembelajaran

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan kompetensi profesional

guru pada mata pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 13

Pekanbaru, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut:
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1. Diharapkan kepada guru untuk tetap mempertahankan kompetensi

profesionalnya dalam penguasaan bidang studi pada mata pelajaran

Ekonomi dan juga tidak lupa menggali lebih dalam lagi khsusnya tentang

kompetensi yang harus dimiliki seorang agar terwujudnya tujuan

pendidikan ekonomi.

2. Diharapkan kepada guru untuk mengembangkan kompetensi

profesionalnya, misalnya dengan mengembangkan materi pelajaran yang

diberikan dengan selalu mencontohkannya dengan kehidupan sehari-hari,

dan mengembangkan penggunaan alat atau media pembelajaran,

misalnya dengan menggunakan slide power point ketika melakukan

kegiatan pembelajaran.

3. Diharapkan kepada kepala sekolah untuk membiasakan para guru untuk

terbiasa mempergunakan alat atau media pembelajaran, misalnya dengan

menfasilitasi para guru untuk mendapatkan pelatihan penggunaan media

pembelajaran.


