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BAB V  

P E N U T U P 
 

5.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis deskriptif variabel peneli-

tian dapat diketahui bahwa guru-guru di wilayah 

Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang, pemahaman wawasan kependidikan terba-

nyak pada kategori tinggi, keterampilan guru terba-

nyak pada kategori sangat tinggi, sedangkan kompe-

tensi pedagogik terbanyak pada kategori sedang.  

 Berdasarkan hasil analisis uji hipotesis dapat 

disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan  variabel 

wawasan kependidikan terhadap kompetensi 

pedagogik guru di Gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang; 

2. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan variabel 

keterampilan guru terhadap kompetensi pedagogik 

guru di Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono 

Kabupaten Semarang. 

 

5.2 Implikasi  

 Berdasarkan kesimpulan yang ada dalam pene-

litian ini, maka dapat dipaparkan beberapa implikasi 

yang perlu diperhatikan sebagai berikut:  
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5.2.1 Implikasi Teoritis  

Implikasi teoritis berhubungan dengan kontri-

busi penelitian bagi ilmu pengetahuan. Implikasi 

teoritis sebagai  berikut: 

1. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan variabel 

wawasan kependidikan terhadap kompetensi peda-

gogik guru di Gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. Hal ini tidak 

sejalan dengan pendapat Spencer dan Spencer 

(1993) yang mengemukakan bahwa kompetensi 

merupakan karakteristik mendasar seseorang yang 

berhubungan timbal balik dengan suatu kriteria 

efektif, dan atau kecakapan terbaik seseorang 

dalam pekerjaan atau keadaan. Untuk itu kepada 

sekolah agar selalu memberikan kesempatan kepa-

da guru untuk mengikuti diklat-diklat yang berhu-

bungan dengan kependidikan. Hasil penelitian ini 

juga sejalan dengan pendapat Kunandar (2007) 

yang menyatakan bahwa faktor yang berasal dari 

dalam diri guru mempengaruhi tingkat kompetensi. 

Dalam hal ini meliputi tingkat pendidikan, keikut-

sertaan dalam berbagai pelatihan dan kegiatan 

ilmiah, masa kerja dan pengalaman kerja, tingkat 

kesejahteraan, serta kesadaran akan kewajiban dan 

panggilan hati nurani; 

2. Tidak ada pengaruh positif dan signifikan variabel 

keterampilan guru terhadap kompetensi pedagogik 

guru di Gugus Kenanga Kecamatan Sumowono 
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Kabupaten Semarang. Hal ini tidak sejalan dengan 

pendapat Sudarto (2007), kompetensi merupakan 

seperangkat pengetahuan keterampilan dan peri-

laku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan 

diaktualisasikan oleh guru dalam rangka pelaksa-

naan tugas profesi. Untuk itu kepada kepala seko-

lah dan pejabat terkait perlu membuat program dan 

melaksanakan pelatihan-pelatihan untuk mening-

katkan keterampilan dan etos kerjanya. 

 

5.2.2 Implikasi Terapan  

Implikasi terapan ini berhubungan dengan 

kontribusi penelitian bagi guru, kepala sekolah, penga-

was dan pengambil kebijakan pendidikan demi pening-

katan kompetensi pedagogik guru. Implikasi terapan-

nya sebagai berikut: 

1. Terdapat 34,37% pemahaman wawasan kepen-

didikan guru di Gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang dalam kategori 

sedang dan rendah. Melihat hal ini, maka bagi 

Dinas Pendidikan, Pengawas, dan Kepala Sekolah 

perlu meningkatkan pemahaman wawasan kepen-

didikan guru secara berkesinambungan dan terpro-

gram kepada guru di Gugus Kenanga di Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. Pemahaman 

wawasan kependidikan terutama dilakukan dengan 

memperhatikan karakteristik guru dalam pelaksa-

naan pembelajaran. Dengan demikian akan ter-
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ungkap potensi, kompetensi, dan guru merasakan 

adanya umpan balik yang memunculkan pema-

haman dirinya dan keinginannya untuk mening-

katkan kompetensi pedagogiknya; 

2. Keterampilan guru-guru di Gugus Kenanga Keca-

matan Sumowono Kabupaten Semarang 12,50% 

dalam katagori sedang. Dengan demikian pening-

katan keterampilan kepada guru-guru di Gugus 

Kenanga Kecamatan Sumowono perlu ditingkatkan 

agar kompetensi pedagogik guru juga meningkat. 

Maka disarankan kepada Dinas Pendidikan, 

Pengawas, dan Kepala Sekolah untuk memberikan 

penilaian kepada guru terutama dalam keterampil-

an mengajar, agar kompetensi pedagogik guru juga 

meningkat. Apabila dikaitkan dengan pendapat  

Sudarto (2007), kompetensi merupakan seperang-

kat pengetahuan keterampilan dan perilaku yang 

harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktuali-

sasikan oleh guru dalam rangka pelaksanaan tugas 

profesi; 

3. Bagi guru sendiri agar selalu aktif dalam setiap 

kegiatan, serta membuka diri secara aktif untuk 

menambah pengetahuan, terutama dalam wawasan 

kependidikan dan keterampilan agar dapat mening-

katkan kompetensi pedagogik guru, sehingga dapat 

melaksanakan tugasnya secara profesional. 
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5.2.3  Implikasi Lanjutan  

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan 

variabel wawasan kependidikan terhadap kompetensi 

pedagogik guru; tidak ada pengaruh positif dan signi-

fikan variabel keterampilan guru terhadap kompetensi 

pedagogik guru di Gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang. Untuk itu diperlu-

kan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan 

indikator yang lebih spesifik atau dengan memasuk-

kan berbagai variabel misalnya, tingkat kecerdasan, 

tingkat kesejahteraan, beban tugas dan sebagainya. 

Dengan demikian dapat diketahui besarnya kontribusi 

tiap variabel terhadap kompetensi pedagogik guru, dan 

dapat diperoleh gambaran lebih menyeluruh terhadap 

variabel yang mempengaruhi kompetensi pedagogik 

guru.  

Keterbatasan lain dalam penelitian ini belum 

dikaitkannya variabel penelitian dengan faktor demo-

grafi seperti usia, masa kerja serta objek penelitian 

yang kurang luas, masih satu kecamatan. Pada pene-

litian selanjutnya faktor demografi dapat dimasukkan 

dan objek penelitian juga dapat lebih diperluas. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis 

dapat memberikan saran-saran sebagai berikut: 
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1. Pemahaman wawasan kependidikan guru di Gugus 

Kenanga Kecamatan Sumowono Kabupaten 

Semarang sudah dalam kategori tinggi, yaitu pada 

rentang skor 103-107 dengan prosentasi 43,75%. 

Untuk itu perlu ada upaya-upaya dari pihak terkait 

guna meningkatkan kemampuan dan kecakapan 

bagi guru-guru agar persepsi kemampuannya men-

jadi tinggi dan berkualitas sesuai dengan profesi-

nya; 

2. Keterampilan guru di gugus Kenanga Kecamatan 

Sumowono Kabupaten Semarang katgegori sangat 

tinggi, yaitu pada rentang skor 64-68 dengan 

prosentase 62,50%. Untuk itu perlu juga ditingkat-

kan upaya-upaya dari pihak terkait untuk membe-

rikan kenyamanan dalam situasi kerja agar para 

guru merasa nyaman dan senang dalam melaksa-

nakan tugas-tugas yang diemban dimana mereka 

berhadapan langsung dengan peserta didiknya; 

3. Kompetensi pedagogik guru di gugus Kenanga 

Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang masih 

dalam kategori sedang, yaitu pada rentang skor 16-

165 dengan prosentase 65,6%. Untuk perlu diupa-

yakan adanya program khusus terhadap guru-guru 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru, 

karena hal ini sangatlah penting mengingat guru-

guru banyak yang masih gagap teknologi yang maju 

dengan pesat. 


