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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

 Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan 

oleh peneliti, dari sebuah hasil penelitian lapangan di 

lembaga pendidikan MI NU Islamiyah Gamong 

Kaliwungu Kudus yang berjudul “Analisis Kompetensi 

Pedagogik Guru Dalam Prestasi Belajar Siswa Pada Mata 

Pelajaran Akidah Akhlak Kelas IV MI NU Islamiyah 

Gamong Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021” 

maka peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Akidah 

Akhlak kelas IV MI NU Islamiyah Gamong dapat 

dilihat dengan adanya perubahan sikap siswa menjadi 

lebih baik dan ke arah positif. Selain itu tercapainya 

prestasi prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

Akidah Akhlak kelas IV MI NU Islamiyah Gamong 

juga ditandai dengan hasil belajar siswa yang sebagian 

besar telah mencapai KKM atau kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan oleh madrasah. 

2. Kompetensi pedagogik guru dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, terdapat tiga 

kompetensi pedagogik yang diteliti yaitu: guru Akidah 

Akhlak di kelas IV MI NU Islamiyah Gamong mampu 

mengelola pembelajaran dengan variatif, sehingga 

siswa tidak merasa bosan saat proses pembelajaran. 

Selain itu guru mampu menganalisis karakter masing-

masing siswa, setelah dianalisis guru mengetahui latar 

belakang masing-masing siswa, sehingga guru dapat 

menerapkan metode terbaik dalam proses 

pembelajaran. Kemudian guru melaksanakan evaluasi 

penilaian hasil belajar siswa dengan baik dan berbagai 

macam teknik yaitu dengan menggunakan penilaian 

tes dan non tes. Dengan dilaksanakannya beberapa 

macam teknik penilaian menghasilkan hasil belajar 

siswa yang sangat variatif dan prestasi belajar siswa 

yang terus meningkat. 

3. Kompetensi pedagogik guru dalam prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas IV di 
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MI NU Islamiyah Gamong tahun pelajaran 2020/2021 

tidaklah berjalan dengan lancar, dikarenakan ada 

beberapa kendala dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru. Kendala 

tersebut terbagi menjadi dua yaitu penerapan metode 

pembelajaran yang sesuai kondisi siswa pada saat 

dilaksanakannya proses pembelajaran dan materi yang 

diajarkan, serta pemanfaatan sarana dan prasarana 

Madrasah sebagai media pembelajaran. Solusi atas hal 

tersebut adalah menggunakan multi metode 

pembelajaran agar proses pembelajaran lebih variatif 

dan menyenangkan bagi siswa, serta memanfaatkan 

lingkungan madrasah sebagai media konkret dalam 

proses pembelajaran, akan tetapi tidak semua materi 

pembelajaran dapat menggunakan media tersebut. 

 

B. Saran-saran 

 Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan peneliti, 

maka ada beberapa saran yang dapat dikemukakan 

menyangkut hasil penelitian yang peneliti lakukan, yaitu: 

1. Saran kepada kepala madrasah, supaya meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru melalui workshop atau 

pelatihan-pelatihan, agar kompetensi pedagogik guru 

semakin berkualitas, berkembang dan kreatif. 

2. Saran kepada pendidik, agar dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran sesuai dengan standar kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru, supaya bisa lebih 

mencapai prestasi belajar siswa secara optimal. 

3. Saran kepada peneliti selanjutnya yaitu disarankan 

untuk memperluas lingkup penelitian dengan 

mencermati dan mengikuti perkembangan zaman, 

sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia khususnya para guru 

yang mengajar di Madrasah. 

 

 

C. Penutup 

 Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan 

semesta alam yang menciptakan manusia dengan 

kesempurnaan serta memberikan akal fikiran sebagai 
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pembeda dan pertolongan Allah, peneliti bisa 

menyelesaikan karya kecil berupa skripsi. Sholawat dan 

salam tak lupa peneliti sanjungkan kepada makhluk yang 

paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai 

pemimpin dunia dan panutan bagi makhluk hidup.  

 Peneliti sadar banyak kekurangan dalam penulisan 

skripsi ini. Walaupun peneliti sudah mencurahkan tenaga 

dan fikiran secara maksimal agar dapat menyusun skripsi 

ini dengan baik. Akan tetapi, apadaya peneliti sebagai 

makhluk yang dhoif yang tidak bisa apa-apa. Maka dari 

itu, peneliti minta maaf atas kekurangan dan kesalahan 

dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi 

peneliti dan pembaca. Aamiin yaa Rabbal Aalamiin…  

 
 


