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BAB V 

 PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Indikator Kompetensi Profesional Guru Pendidikan Agama Islam 

Indikator kompetensi profesional guru mencakup 3 hal yaitu sebagai 

berikut : 

1) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan 

yang harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan yang dari 

yang diajarkan itu 

Materi pelajaran merupakan suatu hal yang harus dikuasai guru 

dalam proses pembelajaran. Seorang guru dikatakan profesional 

apabila dalam proses pembelajaran telah menguasai materi pengajaran. 

2) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan 

kependidikan dan keguruan 

Guru dikatakan profesional apabila telah menguasai dan 

menghayati landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. 

Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan 
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dan keguruan mencakup beberapa  landasan yang sangat penting yaitu 

: a) Landasan Filosofis, b) Landasan Sosiologis, c) Landasan Kultural, 

d) Landasan Psikologis, e) Landasan Ilmiah dan Teknologis. 

3) Penguasaan Proses-Proses Kependidikan, Keguruan Dan 

Pembelajaran Siswa 

Penguasaan guru terhadap proses kependidikan, keguruan dan 

pembelajaran mencakup yaitu : 

 

a) Merencanakan Proses Belajar Mengajar 

b) Melaksanakan dan Memimpin/mengelola Proses Belajar 

Mengajar 

c) Menilai Kemajuan Proses Belajar Mengajar 

d) Menguasai Bahan Pelajaran 

 

2. Kompetensi Profesional Guru Agama Islam Di SMP Negeri 2 

Kalianda Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil Pembelajaran 

Kompetensi profesional guru agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalianda serta pengaruhnya terhadap  hasil pembelajaran, terutama 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru agama Islam dapat 

dilakukan dengan berbagai cara : a) Memberikan pendidikan dan 

pelatihan sejak guru mengikuti prajabatan diikuti dengan mengikuti 

penataran-penataran, melalui kelompok kerja guru dan tugas belajar, b) 

Peningkatan dan penguasaan materi secara mandiri. Agar selalu dapat 

menguasai materi guru agama Islam perlu berusaha secara mandiri 

yang terus-menerus dan tidak menggantungkan diri pada orang lain. 
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Kompetensi profesional guru agama Islam dalam 

meningkatkan/mempengaruhi mutu hasil pembelajaran dapat 

dilakukan penggunaan media pembelajaran karena media 

pembelajaran merupakan jembatan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran yang berkualitas sehinggan menjadikan siswa : a) 

Semangat, dengan mutu pembelajaran yang baik dapat meningkatkan 

semangat belajar siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, b) 

Rajin, mutu hasil pembelajaran yang dirancang dengan baik dapat 

membuat siswa rajin  belajar, c) Efektif, mutu hasil pembelajaran 

menjadikan proses pembelajaran di dalam menjadi lebih efektif, d) 

Konsentrasi, mutu pembelajaran yang baik dapat meningkatkan 

konsentrasi belajar siswa, mereka tidak bicara semaunya waktu belajar, 

e) Senang, dengan mutu hasil pembelajaran yang baik dapat 

menyebabkan siswa merasa senang dalam belajar terhindar dari 

kebosanan, f) Termotivasi,mutu hasil pembelajaran yang baik akan 

menyebabkan siswa termotivasi untuk belajar 

Disamping penguasaan materi dan penggunaan media di tepat di 

atas, kompetensi profesional guru agama Islam terhadap mutu 

pembelajaran juga dituntut dalam penggunaan dan penguasaan metode 

pembelajaran yang sesuai dengan ilmu mengajar. Materi pembelajaran 

yang disampaikan dengan metode pembelajara yang baik dan tepat 

akan berpengaruh terhadap mutu hasil pembelajaran terutama dapat 

lebih cepat di pahami siswa dan disenangi oleh siswa. 
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Dari hasil temuan di SMP Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan 

menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru agama Islam sangat 

berpengaruh terhadap hasil pembelajaran di SMP Negeri 2 Kalianda. Hal 

ini didukung oleh hasil wawancara dengan Guru PAI dan Siswa SMP 

Negeri 2 Kalianda Lampung Selatan. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini, maka 

penulis memandang perlu merumuskan beberapa rekomendasi untuk 

meningkatkan kompetensi professional guru agama Islam di SMP Negeri 2 

Kalianda serta pengaruhnya terhadap  hasil pembelajaran, yaitu : 

1. Kepala sekolah diharapkan untuk meningkatkan kompetensi 

professional guru dalam proses pembelajaran di sekolah, dengan 

memberikan inovasi-inovasi terbaru, karena hal ini sangat berpengaruh 

terhadap  hasil pembelajaran di SMP Negeri 2 Kalianda dan mutu hasil 

pembelajaran yang dihasilkan oleh sekolah semakin berkualitas. 

2. Guru PAI diharapkan untuk lebih giat dalam meningkatkan 

kompetensi yang professional sehingga dapat meningkatkan  hasil 

pembelajaran terutama pembelajaran agama Islam sehingga mutu hasil 

pembelajaran akan lebih baik dan meningkat. 

 

 




