
 
 

112 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan secara umum penelitian ini berjudul “Peningkatan 

Kompetensi Profesional Guru melalui Program Pelatihan dan Pengembangan 

pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati Tahun Pelajaran 2020/2021”. 

Peneliti setelah melakukan penelitian dan pembahasan dapat mengambil 

simpulan sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesional 

guru melalui program pelatihan dan pengembangan pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Pati 

Pada Madarasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati pelaksanaan program pelatihan 

untuk meningkatkan kompetensi profesional guru melalui program pelatihan 

dan pengembangan dilakukan Pelaksanaan program pelatihan dan 

pengembangan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati dilaksanakan melalui 

program peningkatan kualifikasi guru, program penyetaraan dan sertifikasi, 

pelatihan berbasis kompetensi, supervisi, MGMP dan penelitian. 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan kompetensi 

profesional guru melalui program pelatihan dan pengembangan pada 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati Tahun Pelajaran 2020/2021 

a. Faktor penghambat : kurangnya dana untuk pengadaan pelatihan-

pelatihan, keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan lainnya adalah 

kurangnya  kesadaran yang tinggi akan pentingnya keprofesionalan 
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guru, dan itu membuat mereka kurang tertarik dengan adanya pelatihan-

pelatihan.  

b. Faktor pendukung : faktor pendukung dalam mengembangkan 

profesional guru ada tiga yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internalnya adalah: 1) semangat dalam menjalankan tugasnya, 2) 

tingkat pendidikannya, 3) intelektual. Dan faktor eksternalnya adalah 

kurikulum, suasana atau kondisi kelas, dan sarana prasarana yang 

lengkap. 

3. Hasil peningkatan kompetensi profesional guru melalui program pelatihan 

dan pengembangan pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati Tahun 

Pelajaran 2020/2021 

Bahwa Program pelatihan dan pengembangan pada Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 3 Pati untuk peningkatan profesionalisme guru sebagai mana berikut: 

a. Kemampuan profesional (professional capasity) 

b. Guru memiliki keterampilan mengajar yang baik dan menguasai 

kurikulum. 

c. Guru menguasai media pembelajaran 

d. Guru mampu menguasai Teknologi dan mengikuti perkembangan  

zaman. 

e. Adanya waktu yang dicurahkan guru dalam mengajar sesuai yang 

direncanakan. 

f. Guru mampu menjadi teladan yang baik bagi siswa. 
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B. Saran 

1. Bagi madrasah, adanya penambahan alokasi dana untuk mengadakan 

pelatihan-pelatihan, workshop ataupun diklat bagi guru, sehingga  

peningkatan kompetensi profesional guru akan tercapai sehingga kualitas 

pendidikan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Pati juga 

meningkat. 

2. Bagi guru dan karyawan, hendaknya untuk lebih bertanggung jawab atas 

pekerjaan dan mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik, serta selalu 

berusaha untuk mengembangkan diri secara maksimal sehingga akan 

tercapailah madrasah yang hebat bermartabat. 

 

 


