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BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul dan melalui analisis secara 

sistematis, skripsi yang berjudul “Kompetensi Pedagogik Guru PAI di MTs 

Negeri Kecamatan Winong Kabupaten Pati tahun pelajaran 2010/2011”, maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa :  

Kompetensi Pedagogik Guru PAI di MTs Negeri Winong Pati, dilihat dari 

hasil observasi di kelas dan wawancara dengan Guru tentang penguasaan Guru 

dalam pengelolaan pembelajaran terhadap peserta didik, menunjukkan kualifikasi 

yang baik. Hasil observasi yang peneliti peroleh dari lapangan menyatakan bahwa 

Guru PAI di MTs Negeri Winong Pati mempunyai kompetensi pedagogik tinggi, 

dengan mean atau rata-ratanya adalah 87 dan Standar deviasi 42,78. kompetensi 

paedagogik guru sangat berperan penting dalam proses belajar mengajar. Guru 

yang berkompeten akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga belajar 

peserta didik berada pada tingkat optimal. Oleh sebab itu guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik dan berbagai macam kompetensi diantaranya kompetensi 

paedagogik. 

 

B. Saran-Saran 

1. Kompetensi pedagogik merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki 

oleh guru, disamping kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. 

Berdasarkan hal tersebut, bagi guru MTs Negeri Kecamatan Winong 

Kabupaten Pati umumnya, dan Guru PAI khususnya harus lebih 

meningkatkan kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, agar peserta didik lebih serius 

dan bersemangat dalam mempelajari bidang studi Pendidikan Agama Islam 

(PAI).  

2. Guru dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat besar 

terhadap keberhasilan pendidikan, karena Guru merupakan orang yang 
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menterjemahkan tujuan pendidikan sekaligus perancang dan pelaksana proses 

belajar mengajar. Berdasarkan hal tersebut, peningkatan kualitas guru di MTs 

Negeri Kecamatan Winong Kabupaten Pati terutama dalam peningkatan 

kompetensi pedagogik Guru mutlak diperlukan. Hal yang dapat dilakukan 

yaitu dengan senantiasa menambah wawasan dan pengetahuan dengan belajar 

sepanjang hayat baik dari buku maupun sumber yang lain, agar materi yang 

diajarkan bisa mengikuti perkembangan zaman anak didik. 

 

C. Penutup 

Dengan izin Allah syukur Alhamdulillah akhirnya peneliti dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik,  sholawat serta salam peneliti tujukan 

kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang akan memberi cahaya terang di hari 

kiamat kelak. 

Pneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna adanya maka peneliti 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi para pembaca semua. 

Akhir kata peneliti berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti 

khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Kesempurnaan hanya milik 

Allah dan kekurangan pasti milik manusia semata. 


