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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di  

delapan  SMA yang tersebar di wilayah Kabupaten 

Kupang Nusa Tenggara Timur, penulis menyimpulkan 

bahwa salah satu kemungkinan rendahnya mutu SMA 

di NTT yang tercermin dari hasil Ujian Nasional adalah 

karena rendahnya kompetensi profesional guru yang 

diukur dengan menggunakan tes pada ketiga  mata 

pelajaran yang diuji pada Ujian Nasional yakni Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Walaupun 

nilai rata-rata ketiga mata pelajaran tersebut cukup 

baik yakni 59 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, 

79 untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan 71 untuk 

mata pelajaran Matematika,  namun terdapat 

perbedaan antara nilai satu dan lainnya yang cukup 

mencolok yang terlihat dari hasil perhitungan standar 

deviasi yang menunjukan kualitas akademis guru-guru 

tersebut belum merata.  

Hasil lain yang ditemukan dalam penelitian ini 

yang kemungkinan besar juga merupakan salah satu 

faktor yang memungkinkan menurunnya tingkat 

prestasi akademik dalam Ujian Nasional SMA di NTT 

adalah ketidak lengkapan media pembelajaran. Ini 

terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan di delapan  
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SMA yang tersebar di wilayah Kabupaten Kupang, NTT. 

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa para guru 

hanya sering menggunakan buku panduan dalam 

mengajar pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris. Sedangkan media pembelajaran berupa  

Lembar Kerja Siswa, handout, tape recorder, overhead 

projector, gambar, poster dan LCD  tidak pernah 

digunakan oleh para guru dikarenakan tidak 

tersedianya media tersebut di sekolah. Penggunaan 

media tersebut dapat dilihat pada skor pengukuran 

dengan skala likert yang berkisar pada rentang 0-20%.  

5.2. Saran 
 Pada penelitian ini peneliti menyarankan agar 

para guru di wilayah Kabupaten Kupang harus lebih 

meningkatkan kualitas kompetensi profesional mereka 

sebab berdasarkan hasil tes pada para guru, di 

temukan bahwa hasil tes kompetensi profesional pada 

beberapa bidang studi yang rendah. Oleh sebab itu 

peneliti mengusulkan kepada Dinas Pendidikan 

Kabupaten Kupang, NTT untuk mengadakan tes 

kompetensi profesional tahunan kepada para guru 

bidang studi Matematika, Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris supaya pemerintah daerah dapat 

melihat pemetaan guru yang berkemampuan baik dan 

tidak. Di samping itu perlu diadakannya bank soal 

pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang guna 

menjadi bahan tolok ukur untuk melihat kompetensi 
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profesional para guru. Hal lain yang menjadi usulan 

peneliti adalah perlu adanya bantuan berupa 2 

generator pembangkit listrik kepada sekolah-sekolah 

untuk urusan administrasi sekolah dan untuk 

mengoptimalkan media elektronik dalam pembelajaran. 

Hal lain yang penting adalah perlu diadakannya 

seminar, pelatihan-pelatihan mengenai pengunaan 

media pembelajaran elektronik kepada para guru 

sehingga mereka dapat mengoptimalkan media-media 

pembelajaran yang disediakan di sekolah. Hal lain yang 

tidak kalah penting dalam mendukung proses 

pembelajaran adalah ketersediaan media pembelajaran. 

Pada penelitian ini, peneliti mengusulkan adanya 

bantuan dari pemerintah, Dinas Pendidikan Provinsi 

maupun Kabupaten untuk membantu menyediakan 

media pembelajaran seperti buku panduan  terkini, 

LKS, handout dan sebagainya sehingga dapat 

mendukung proses pembelajaran.     

 




