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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi mengenai “Peran Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah 

(FKDT) Dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru Madin di Kecamatan 

Bae Kudus”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Peran Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kudus yaitu 

sebagai fasilitator, dimana FKDT diharapkan mampu memfasilitasi 

segala kegiatan yang dapat meningkatkan profesionalisme guru Madin di 

Kudus melalui seminar dan workshop pembinaan guru Madin. FKDT 

Kudus juga berperan sebagai wadah interaksi dan konsultasi untuk 

mengemukakan dan memecahkan permasalahan guru Madin dalam 

proses pembelajaran dengan menggunakan metode sharing dan 

musyawarah yang diadakan satu bulan sekali.  

2. Faktor yang mendukung peran Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah  

(FKDT) dalam meningkatkan profesionalisme guru Madin yaitu : 

Adanya anggaran dana dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, 

dukungan penuh dari guru Madin. Sedangkan faktor yang menghambat 

peran Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah  (FKDT) dalam 

meningkatkan profesionalisme guru Madin yaitu : Tunjangan per tahun 

tidak sama dengan kabupaten lain, belum mempunyai kantor pribadi, 

minimnya media teknologi, belum meratanya pelatihan guru Madin, 

adanya guru yang terlambat saat mengikuti pertemuan rutin FKDT, dan 

cuaca yang kurang mendukung. 

3. Berikut adalah strategi untuk memaksimalkan peran Forum Komunikasi 

Diniyah Takmiliyah  (FKDT) dalam meningkatkan profesionalisme guru 

Madin : Menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG) sehingga hambatan-

hambatan yang ada bisa teratasi. Kemudian juga pengadaan kantor 
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FKDT sebagai tempat administrasi segala urusan yang berkenaan dengan 

FKDT Kudus. 

 

B. Saran-Saran 

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun, penulis berusaha 

memberikan saran dan semoga bermanfaat bagi semua pihak. Saran tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Forum Komunikasi Diniyah takmiliyah (FKDT) Kudus 

a. Sebagai forum guru diniyah harus mengingat tujuan dan fungsi 

Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT). Intinya FKDT 

Kudus harus membuat dan melaksanakan program-program yang 

dapat meningkatkan kompetensi guru diniyah dan kualitas 

pembelajaran diniyah awaliyah. 

b. Semua anggota FKDT Kudus harus bekerja sama dalam 

menjalankan program-program yang telah ada untuk mencapai 

tujuan meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan 

pembelajaran yang ada di kabupaten Kudus. 

2. Untuk Madrasah Diniyah awaliyah di kecamatan Bae Kudus 

a. Hendaknya madrasah diniyah awaliayah yang ada di kecamatan Bae 

lebih mendukung program-program yang diselenggarakan oleh 

FKDT Kudus, terutama program-program yang berperan dalam 

meningkatkan kompetensi guru diniyah awaliyah dan kualiatas 

pembelajaran. 

b. Hendaknya mengkoordinasikan dengan baik kegiatan guru antara 

kegiatan internal yang diadakan di Madrasah Diniyah yang ada di 

kecamatan Bae dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh FKDT 

Kudus. 

3. Guru madrasah diniyah awaliyah di kecamatan Bae Kudus 

a. Hendaknya melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan 

berkenaan dengan kegiatan FKDT Kudus sehingga berperan 

terhadap kualitas guru, yang pada akhirnya untuk meningkatkan 
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profesionalisme guru diniyah awaliyah serta meningkatkan kulitas 

pembelajaran diniyah awaliyah yang ada di kecamatan Bae. 

b. Hendaknya guru diniyah awaliyah yang ada di kecamatan Bae 

mampu menjadi teladan guru-guru diniyah yang lain, terutam dari 

segi kualitas. Hal itu dapat ditunjukkan dengan mempersiapakan 

dengan sungguh-sungguh siswa yang akan mengikuti 

kompetensi/perlombaan yang diselenggarakan FKDT Kudus, 

sehingga pada akhirnya siswa Diniyah awaliyah yang ada 

dikecamatan Bae yang mengikuti kompetensi/lomba tersebut mampu 

memenangkan lomba. 

 

C. Kata Penutup   

Demikian pembuatan penelitian ini diuraikan Bab I sampai Bab V, 

semoga selesainya pembuatan skripsi ini dapat menjadi penambahan 

wawasan dan pengetahuan dari pembaca budiman. 

Akhirnya dengan mengucap syukur Alhamdulillah skripsi yang 

sederhana ini dapat terselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan 

dalam arti yang sebenarnya, karena hanya sebatas inilah daya dan 

kemampuan penulis sehingga hasilnya seperti yang ada sekarang ini. Dengan 

demikian apabila terdapat kekhilafan dan kekurangan di sana-sini disebabkan 

kerena keterbatasan penulis. Untuk itu saran yang bersifat membangun sangat 

penulis harapkan dan penulis hargai demi kebaikan serta kesempurnaan untuk 

langkah selanjutnya. 

Dan kepada semua pihak, penulis sangat berterimakasih serta tak lupa 

memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca budiman pada 

umumnya. Amiin Ya Robbal „Alamiin. 


