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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dan

sesuai dengan data yang sudah dianalisa, maka peneliti menyimpulkan bahwa

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran oleh Guru di  Madrasah Aliyah 1

Rambah Kebupaten Rokan Hulu tergolong cukup. Artinya guru yang mengajar di

Madrasah ini cukup memenuhi indikator pelaksanaan Standar Proses

Pembelajaran yaitu memeriksa kesiapan siswa, melakukan kegiatan apersepsi,

penguasaan materi pelajaran, menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan

hirarki belajar, mengaitkan materi dengan realitas kehidupan, melaksanakan

pembelajaran sesuai dengan kompetensi, melaksanakan pembelajaran secara

runtut,   melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan

positif, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang

direncanakan, menggunakan media secara efektif dan efisien, menghasilkan pesan

yang menarik,  menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran,

menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar, melakukan penilian

akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan), baik, dan benar, menyampaikan pesan

dengan gaya yang sesuai, melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan

melibatkan siswa, melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau

kegiatan.

Namun yang kurang terpenuhi oleh guru adalah mengaitkan materi dengan

pengetahuan lain yang relevan, penguasaan kelas, melaksanakan pembelajaran
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yang bersifat kontekstual, melibatkan siswa dalam pemamfaatan media,

menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa, memantau kemajuan belajar

selama proses, menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin menyampaikan beberapa

saran, sebagai berikut:

1. Manajemen pelaksanaan proses harus diamalkan oleh kepala sekolah

dengan baik, sehingga secara bertahap madrasah akan mengalami

perbaikan, dan berimplikasi terhadap mutu madrasah itu sendiri.

2. Kepala sekolah agar selalu melakukan supervisi terhadap guru-guru agar

profesionalitas guru tetap terpantau. Supervisi dilakukan dimaksud untuk

memberikan bimbingan dan binaan kepada majelis guru tersebut

3. Diharapkan juga kepada kepala sekolah agar terus memberikan peluang

kepada guru-guru untuk mengikuti penataran-penataran yang

dilaksanakan oleh pemerintah, dan menyarankan guru agar membaca

buku-buku yang berkaitan dengan pengajaran dan sering berdiskusi

dengan staf pengajar yang lainnya guna meningkatkan kemampuan

intelektual mereka.


