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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa: Guru Fiqih di MTs dan MA 

Miftahul Ulum Ngemplak sudah profesional. Hal tersebut 

dikarenakan, mereka telah memiliki ciri-ciri profesional yang 

sesuai dengan UUD Guru dan Dosen No 14 Tahun 2005, 

diantaranya; memiliki Kualifikasi Akademik, sertifikat 

pendidik, 4 kompetensi (Kompetensi Pedagogik, Kompetensi 

Profesional, Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi 

Sosial), sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan 

untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Selain itu, dalam proses pembelajaran, guru fiqih di 

MTs dan MA Miftahul Ulum Ngemplak terlebih dahulu 

membuat SILABUS, PROTA, PROMES, RPP, 

mempersiapkan materi yang sesuai dengan kurikulum dan 

jenjang pendidikan yang mereka ampu, dan juga 

mempersiapkan alat peraga yang dibutuhkan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Dalam menyusun RPP juga disesuaikan 

dengan prota dan promes serta kurikulum yang ada.  
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B. Saran  

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, dengan 

mendasarkan pada penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti 

ingin memberikan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi para 

guru Fiqih dan guru lainnya, antara lain sebagai berikut: 

1. Perlu adanya usaha-usaha pengembangan agar profesionalitas 

seorang guru terus berkembang. Karena dalam masalah 

keprofesionalitasan bukanlah hal yang mudah untuk 

dilaksanakan dan tanpa ada sebuah pengembangan, artinya 

profesionalitas guru memiliki sifat yang selalu berubah-ubah, 

selalu bergerak maju. 

2. Pendidik harus menyadari tentang keberadaannya, dimana ia 

harus mampu memposisikan dirinya dengan baik, mampu 

menjadi figur atau sosok yang disegani dan dihormati, 

memiliki akhlak yang baik, melaksanakan tugas pendidikan, 

yaitu menjadikan peserta didik menjadi manusia yang 

sempurna (insan kamil), menjadikan masyarakat yang taat 

pada aturan-aturan Allah. 

3. Ciptakan suasana yang kondusif dalam proses belajar 

mengajar Fiqih dan proses belajar mengajar lainnya. 

 

C. Penutup 

Demikian Analisis Deskriptif Tentang Profesionalitas 

Guru Fiqih Pada Studi MTs dan MA di Yayasan Miftahul Ulum 

Ngemplak Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Tahun 

Ajaran 2014/2015  yang dapat disajikan dalam skripsi ini. 
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Akhirnya penulis berharap semoga goresan pena yang sederhana 

ini ada manfaatnya, khususnya pada dunia pendidikan khususnya 

pendidikan Islam. Pembahasan skripsi-skripsi ini tentunya tidak 

luput dari kesalahan dan ketidaksempurnaan, namun juga diyakini 

dalam skripsi terdapat hal-hal baik, Semoga Allah SWT membuka 

tabir-tabir keilmuan dan memberikan petunjuk kepada hamba-

hamba-Nya Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


