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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Setelah melakukan kajian teoritis dan analisis data berdasarkan 

penelitian dan penemuan di lapangan mengenai pengembangan 

profesionalisme guru pendidikan agama Islam pasca sertifikasi di MI 

Matholiul Huda Srikandang Bangsri Jepara, maka peneliti menarik 

simpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, bahwa: 

1. Guru MI Matholiul Huda Srikandang telah memiliki profesionalisme 

yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan kompetensi pedagogik guru PAI 

pasca sertifikasi telah memahami peserta didik, membuat perangkat 

pembelajaran sebelum melaksanakan pembelajaran, melakukan 

evaluasi hasil belajar. Kompetensi kepribadian, bahwa guru PAI 

sertifikasi mencerminkan kepribadian yang arif, bijaksana serta 

berwibawa menjadi teladan peserta didik dan berakhlakul karimah. 

Kompetensi sosial, guru PAI sertifikasi mampu berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang 

tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional, 

guru PAI sertifikasi menguasai materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran disekolah serta penguasaan struktur dan metodologi 

keilmuan. 
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2. Faktor pendukung Profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi di MI 

Matholiul Huda Srikandang yang pertama, faktor pendukung meliputi 

faktor guru yaitu   dengan guru selalu mengembangkan kompetensi 

dalam dirinya, mendapatkan penghargaan-penghargaan dapat 

memotivasi guru. Dukungan kepala sekolah, sarana prasarana yang 

memadai dan juga peserta didik. 

3. Faktor penghambat Profesionalisme guru PAI pasca sertifikasi di MI 

Matholiul Huda Srikandang faktor penghambatnya meliputi faktor dari 

dalam pribadi guru sendiri yaitu dengan kurang sabarnya guru dalam 

menghadapi peserta didik saat pembelajaran,guru belum bisa 

mengkondisikan kelas secara baik. Kurangnya pemahaman tentang 

teknologi informasi dan komunikasi. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang 

telah peneliti lakukan. Peneliti akan sedikit memberikan saran demi 

kemanjuan dan perkembangan MI Matholiul Huda Srikandang khusunya 

guru Pendidikan Agama Islam pasca sertifikasi, adapun saran dari peneliti 

yaitu: 

1. Untuk kepala sekolah MI Matholiul Huda Srikandang hendaknya dapat 

mempertahankan dan mengembangkan usaha-usaha yang selama ini 

telah dan memperbanyak program ilmiah, pelatihan, seminar, diklat 

dan pengembangan profesionalisme guru Pendidikan Agama Islam 
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pasca sertifikasi dan umumnya untuk semua guru MI Matholiul Huda 

Srikandang. 

2. Untuk guru PAI Pasca Sertifikasi guru harus mengikuti perkembangan 

zaman dan mengetahui hal-hal baru yang berhubungan dengan 

spesialisasi ilmu yang diajarkan, sehingga ilmu yang disampaikan 

selalu sesuai dengan perkembangan zaman. 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis. 

Dimana penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan cukup 

baik. Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat 

dalam skripsi ini. Oleh karena itu diperlukan adanya kritik maupun saran 

yang membnagun demi tercapainya sesuatu yang lebih baik. Tidak lupa 

peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagi pihak dan 

dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang 

pendidikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


