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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analis dan pembahasan 

yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

Profil kompetensi guru MI Kecamatan Ungaran 

Barat secara umum berada pada kriteria cukup. 

Kriteria dihasilkan dari penarikan rata-rata hasil 

penilaian kompetensi guru yang meliputi kompetensi 

pedagogis berada pada kriteria cukup, kompetensi 

kepribadian berada pada kriteria cukup, kompetensi 

sosial berada pada kriteria cukup, kompetensi 

profesional berada pada kriteria cukup, dan kompetensi 

keagamaan berada pada kriteria sedang. Dan juga 

dapat diketahui bahwa kompetensi tertinggi yang 

dimiliki oleh guru MI Kecamatan Ungaran Barat adalah 

kompetensi kepribadian sedangkan kompetensi 

terendah adalah kompetensi keagamaan. 

Lingkungan internal yang menjadi kekuatan 

peningkatan kompetensi guru MI Kecamatan Ungaran 

Barat. 1) Kegiatan pembelajaran yang mendidik; 2) 

Pengembangan potensi peserta didik; 3) Komunikasi 

dengan peserta didik; 4) Bersikap inklusif, bertindak 

obyektif, serta tidak diskriminatif; 5) Pengembangan 

Kurikulum; 6) Bertindak sesuai dengan norma agama, 



101 
 

hukum, sosial dan kebudayaan nasional; dan 7) 

Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan.  

Sedangkan lingkungan internal yang menjadi 

kelemahan terhadap peningkatan kompetensi guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat adalah: 1) Etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga, menjadi guru; 

2) Penilaian dan evaluasi; 3) Menguasai teori belajar 

dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; 4) 

Mengenal karakteristik peserta didik; 5) Penguasaan 

materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu; 6) 

Kegairahan dalam mempelajari ilmu agama dan 

aktifitas dalam kegiatan keagamaan; 7) Keakraban 

dengan al-Qur’an-Hadits dan ulama; 8) Komunikasi 

dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang tua, 

peserta didik, dan masyarakat; 9) Ketaatan 

melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah; 

dan 10) Mengembangkan keprofesionalan melalui 

tindakan yang reflektif. 

Lingkungan eksternal yang menjadi peluang 

dalam peningkatan kompetensi guru madrasah 

ibtidaiyah di kecamatan ungaran adalah: 1) Komitmen 

dan budaya organisasi madrasah; 2) Beasiswa 

pendidikan S.1melalui program Dual Mode System; 3) 

Tunjangan fungsional dan insentif APBD 

Kabupaten/Kota dan Provinsi bagi guru non PNS; 4) 

Kepemimpinan kepala madrasah; 5) Program sertifikasi 

bagi guru; 6) Peran serta pengurus yayasan dan komite 

madrasah; dan 7) Peran Kementerian Agama. 

Sedangkan lingkungan eksternal yang menjadi 
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ancaman terhadap peningkatan kompetensi guru MI 

Kecamatan Ungaran Barat adalah: 1) Gaji guru wiyata 

bhakti yang rendah; 2) Pendidikanan Pelatihan yang 

tidak merata; 3) Sedikitnya jumlah guru PNS di 

lingkungan Kementerian Agama; 4) Tidak ada 

sosialisasi Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 

(PKB) kepada para guru madrasah; 5) Lemahnya 

monitoring dan evaluasi melalui kegiatan supervisi 

pendidikan dari pihak-pihak terkait; 6) Sistem 

rekrutmen guru yang masih lemah; dan 7) Kurangnya 

sarana dan prasarana pembelajaran.  

Dalam perhitungan analisis terhadap 

lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah, diperoleh hasil 

bahwa skor akhir lingkungan internal (total skor 

kekuatan dikurangi total skor kelemahan) 2,83 – 3,23 

adalah – 0,4. Skor akhir lingkungan eksternal (total 

skor peluang dikurangi total skor ancaman) 3,15 – 2,9 

adalah 0,25. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa 

stratetegi berada pada kwadran W-O (Kelemahan – 

Peluang) maka strategi alternatifnya disebut 

Investment/Divestment artinya mengatasi kelemahan 

dengan memanfaatkan peluang yang ada.  

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, 

strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kompetensi guru Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan 

Ungaran Barat adalah sebagai berikut: 1) 

Mengoptimalkan kinerja kepala madrasah dan 

pengawas pendidikan agama Islam melalui kegiatan 

supervisi, monitoring dan evaluasi; 2) Mengadakan 
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pertemuan secara rutin dan berkelanjutan sebagai 

sarana berbagi pengetahuan dalam peningkatan mutu 

dalam kegiatan KKG dan KKM; 3) Melakukan 

peningkatan kemampuan guru dan kepala melalui 

pendidikan dan pelatihan, dan workshop dengan 

melibatkan pakar, praktisi dan birokrasi; 4) 

Peningkatan kualifikasi guru dengan cara studi lanjut; 

5) Mengadakan kajian rutin keagamaan melibatkan 

semua guru, pengurus, komite dan tokoh masyarakat. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa 

saran yang penulis berikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan:  

1. Bagi Guru  

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar awal 

untuk melakukan kegiatan peningkatan 

kompetensi guru madrasah ibtidaiyah, menurut 

temuan dalam penelitian ini ternyata 

kompetensi guru MI Kecamatan Ungaran Barat 

yang terendah adalah kompetensi keagamaan, 

dan kompetensi profesional dengan nilai 

dibawah rata-rata, maka sebaiknya fokus 

perbaikan diri bisa diarahkan kepada 

kompetensi-kompetensi yang dianggap lemah. 

b. Mengingat keberadaan guru madrasah yang 

sebagian besar berusia muda yang memiliki 

semangat juang yang tinggi untuk memperbaiki 
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madrasah, dan berbekal sebuah keyakinan 

bahwa menjadi seorang pendidik adalah ibadah 

yang sangat mulia dihadapan Allah, maka 

sebaiknya juga diimbangi dengan semangat 

untuk menambah wawasan keilmuan dan terus 

mengembangkan diri khususnya dalam hal 

pendidikan. Hal ini akan sangat mempengaruhi 

pada profesionalitas sebagai seorang guru dan 

pada akhirnya akan mendukung peningkatan 

mutu pendidikan di madrasah ibtidaiyah. 

2. Bagi Kepala Madrasah 

a. Dari hasil penelitian ini, kepala madrasah 

sebaiknya menindaklanjuti dengan melakukan 

langkah-langkah strategis dengan mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang menunjang peningkatan 

kompetensi guru. 

b. Kepala madrasah sebaiknya lebih membuka diri 

terhadap setiap perkembangan dengan menggali 

dan menghargai kemampuan guru agar bisa 

dikembangkan dan ditingkatkan dengan 

melaksanakan reward and punishment. 

3. Bagi Kementerian Agama 

a. Menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang 

bisa diambil manfaatnya untuk peningkatan 

mutu madrasah khususnya peningkatan 

kompetensi guru  madrasah. 
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b. Kebijakan strategis terkait dengan sedikitnya 

guru PNS di madrasah ibtidaiyah, sebaiknya 

menjadi agenda penyelesaian yang serius, 

sehingga masalah-masalah yang muncul karena 

status kepegawaian dan kesejahteraan guru 

yang rendah dapat teratasi. 

 


