BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan data penelitian dan hasil analisis yang telah terkumpul,
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Bahwa setelah pelaksanaan kegiatan KKG Bermutu Gugus Ki Ageng
Selo Kecamatan klambu telah mampu mengimplementasikan hasil-hasil
program KKG Bermutu dalam pembelajaran sehari-hari. Dengan adanya
implementasi hasil program KKG Bermutu maka terdapat peningkatan
kompetensi guru baik kompetensi pedagogik, kompetensi kkepribadian,
kompetensi professional dan kompetensi sosial. Faktor-faktor yang
mempengaruhi

implementasi:

faktor

penghambat

yaitu

tidak

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan siswa dan
kurangnya pemahaman guru terhadap materi KKG Bermutu. Sedangkan
faktor pendukungnya adalah adanya dorongan dari pengawas dan kepala
sekolah

serta

motivasi

yang

tinggi

dari

guru

untuk

mengimplementasikan hasil-hasil program KKG Bermutu.
2. Bahwa program KKG Bermutu ini telah berhasil meningkatkan
kompetensi guru SD di kecamatan Klambu. Indikator keberhasilan
program KKG atau implementasi KKG dilihat dari terjadinya saling
tukar pengalaman dan umpan balik antara anggota KKG, meningkatnya
pengetahuan, ketrampilan, sikap dan kinerja anggota KKG dalam
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melaksanakan pembelajaran yang lebih professional ditunjukkan dari
perubahan perilaku mengajar yang lebih baik di dalam kelas,
pemanfaatan hasil kegiatan KKG oleh anggota KKG dalam rangka
peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Dalam kegiatan KKG
terdapat faktor-faktor yang menghambat kegiatan KKG Bermutu
diantaranya adanya kegiatan lain seperti tugas dinas, rapat, lomba dan
adanya anggota KKG yang masih kuliah sehingga tidak bisa hadir dalam
kegiatan KKG. Sedangkan faktor pendukungnya adalah adanya sarana
dan praasarana yang memadai seperti LCD, laptop, jaringan internet
serta pemandu yang sudah terlatih.
B. Saran-saran
Demi untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru yang lebih
baik, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :
1. Untuk anggota KKG
Bagi anggota KKG Bermutu agar lebih meningkatkan motivasinya
dalam mengikuti kegiatan-kegiatan KKG Bermutu dan bisa lebih baik
dalam mengimplementasikan hasil-hasil program KKG Bermutu dalam
pembelajaran sehari-hari. Karena dengan mengimplementasikan hasilhasil program KKG Bermutu akan dapat meningkatkan kompetensi dan
kinerjanya sebagai seorang guru.
2. Untuk KKG Bermutu Gugus Ki Ageng Selo
Bagi KKG Bermutu Gugus Ki Ageng Selo supaya lebih
menyediakan fasilitas yang lebih baik dan lebih meningkatkan
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kegiatannya. Para pemandu lebih mengfoskuskan materi yang dianggap
sussah untuk dipahami seperti materi ICT dan PTK.
3. Untuk sekolah
Bagi sekolah SD di Kecamatan Klambu khususnya wilayah Gugus
Ki Ageng Selo hendaknya lebih memperhatikan dan menyediakan
sarana dan prasarana yang memadai supaya implementasi hasil program
KKG Bermutu dapat berjalan dengan baik.
4. Untuk KKGA dan KKG lainnya
Bagi KKGA dan KKG lainnya bisa mengikuti kegiatan seperti
yang ada dalam program KKG Bermutu guna meningkatkan kompetensi
guru menjadi lebih baik.
C. Penutup
Alhamdulillah dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt
yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada penulis
sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
Penulis menyadari bahwa dalam menyusun tesis ini masih banyak
kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu saran dan kritik yang knstruktif
sangat penulis harapkan.
Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri
dan umumnya bagi pembaca budiman. Semoga Allah Swt memberikan
hidayah dan senantiasa memberikan petunjuk kepada seluruh insan yang
yang ada dalam kegelapan dan selalu menyertai setiap langkah kita menuju
kesuksesan

amiin ya rabbal’ alamin.

