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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kinerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) kecamatan 

Bandar di tingkat pendidikan dasar (MI/ SD) tahun pelajaran 2010/ 2011 

dapat dikatakan baik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa PPAI telah 

melaksanakan apa yang menjadi tugas pokoknya dalam aspek manajerial dan 

juga dalam aspek akademik. Berikut hasil penelitiannya: 

1. Pada kompetensi akademik seluruh aspek pengawasan, yakni monitoring, 

supervisi, penilaian, pembinaan/ pengembangan serta pelaporan dan tindak 

lanjut dapat dijalankan sepenuhnya walaupun dengan frekuensi masing-

masing aspek berbeda-beda. Atau dapat dikatakan bahwa dalam 

kompetensi akademik PPAI telah menjalankan tugasnya dengan baik 

sebagaimana penilaian yang ditetapkan dalam standar penilaian kinerja 

PPAI. Berikut rinciannya: 

Dalam tugas monitoring terlaksana 2, yaitu proses dan hasil belajar siswa  

(Monitoring Proses Belajar Mengajar ( PBM ) pada tanggal 2 Agustus 

2011) dan Pengadaan serta pemanfaatan sumber-sumber belajar ( 

Monitoring Proses Pembuatan Bahan Ajar MAPEL SAINS dalam 

FORUM KKG MI); yang lainnya adalah aspek supervisi dan aspek 

penilaian, pembinaan dan tindak lanjut/ pelaporan sebagaimana dalam 

analisis tabel matriks TUPOKSI Pengawas. 

2. Begitu juga dengan kompetensi manajerial, PPAI kecamatan Bandar di 

tingkat pendidikan dasar (MI/ SD) telah memenuhi standar nilai baik 

dalam menjalankan tugasnya selama periode 2010/ 2011. Adapun 

rinciannya sebagai berikut: 

Dalam tugas monitoring, PPAI lebih menekankan pada aspek pelaksanaan 

ujian sekolah (dilaksanakan sebanyak 5 kali). Adapun tugas supervisi 

dilaksanakan tiga (3) kali, dan aspek penilaian dilaksanakan 1 kali, yakni 

Akreditasi sekolah. Adapun dalam aspek pembinaan/ pengembangan 
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dilaksanakan 2 kali, dan aspek pelaporan serta tindak lanjut dilaksanakan 1 

kali. Perlu diketahui bahwa dalam aspek pembinaan serta aspek pelaporan 

dan tindak lanjut dapat diketahui melalui bentuk riilnya, yaitu dengan 

adanya mutasi kepala sekolah juga tenaga pendidikan lainnya. 

 

Berdasar hal tersebut, maka kinerja PPAI di kecamatan Bandar 

Kabupaten Batang tingkat pendidikan Dasar (MI/ SD) tahun pelajaran 2010/ 

2011 dikatakan baik. 

 

B. Saran – saran 

Berdasarkan analisis di atas, maka kami dapat menyampaikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Kepada Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) Kecamatan Bandar 

Untuk menggiatkan tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam di 

kecamatan Bandar, maka dipandang perlu untuk menambah personil 

dalam wilayah kerjanya, sehingga dapat menjalankan tugas secara 

maksimal dan menyeluruh. Karena semakin baik kinerja Pengawas 

Pendidikan Agama Islam berpengaruh besar terhadap kemajuan 

Pendidikan Agama Islam di bawah binaannya, yang pada akhirnya akan 

mengantarkan keberhasilan pendidikan nasional sebagaimana cita 

idealnya.  

2. Kepada Segenap Element Sekolah di Tingkat MI/ SD Kecamatan Bandar  

Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan element penting 

dalam Pendidikan Agama Islam, khususnya di lembaga pendidikan islam. 

Oleh karena itu keberadaannya perlu diapresiasi sebagai sarana 

meningkatkan kemajuan sekolah, yaitu dengan adanya respon positip dari 

masing-masing tenaga kependidikan dan tenaga pendidiknya.  


