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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Hasil analisis yang dilakukan peneliti tentang kinerja 

guru di SMK Cordova Magoyoso Pati yaitu; dalam 

membuat dan merencanakan pembelajaran guru PAI 

sudah membuat RPP, tetapi dalam menerapkannya 

dilapangan tergantung kondisi kelas, terkadang RPP 

yang dibuat bisa diaplikasikan, terkadang tidak bisa 

diaplikasikan tergantung kondisi kelas. Kemudian 

dalam pelaksanaan pembelajaran guru PAI di SMK 

Cordova sudah sudah berusaha menjadi seorang 

pendidik dengan memberi teladan yang baik kepada 

peserta didik, sebagai pengajar dengan memguasai 

bahan ajar yang akan diajarkan dan menambah 

refrensi bahan ajar, sebagai seorang pengarah, guru 

mengarahkan peserta didik agar menemukan potensi 

dirinya. Dalam mengevaluasi hasil belajar siswa guru 

memberi nilai sesuai dengan kemampuan peserta 

didik.  

2. Faktor pendukung guru PAI dalam kinerjanya 

meliputi; sarana prasarana yang memadahi. Sarana 

dan prasara ang lengkap sangat mendukung kinerja 

guru dalam menjalankan tugasnaya. Dukungan dari 

sekolah, dengan adanya kesejahteraan bagi guru 

membuat guru semakin bersemangat, dan rasa 

khidmah kepada bapak Pembina yang semakin 

mendorongh semangat guru dalam kinerjanya. 

Kemudian faktor penghambat guru PAI dalam 

melaksanakan kinerjanya adalah kerjasama antara 

guru yang belum terjalin, masih ada beberapa peserta 

didik yang belum bisa membaca Al-Qur’an juga 

menghambat guru dalam kinerjanya .  
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B. Saran 

Bedasarkan penelitian yang dilakukan  tentang  

kinerja guru PAI di SMK Cordova, beberapa saran yang 

penulis coba berikan dan sekiranya dapat bermanfaat 

diantaranya adalah: 

1. Bagi Guru SMK Cordova Magoyoso Pati 

a. Selalu berusaha menjadi guru yang profesional 

dengan menguasai kajian akademik agar 

meningkatnya kinerja.   

b. Selalu mengembangkan diri dengan banyak 

berprestasi. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti masih mempunyai banyak 

kekurangan dalam menggali dan mengeksplor 

tentang kinerja guru PAI, oleh karena itu tentu 

peneliti berharap bagi peneliti yang akan datang 

lebih mengembangkan lagi dalam menggali fakta 

tentang kinerja guru PAI itu sendiri. 

C. Penutup 

Mengucapkan Syukur Alhamdulillah 

hirobbil’alamin kepada Allah SWT, atas limpahan 

karunia, rahmat, dan hidayahnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini, dan tidak menemui hambatan 

yang berarti meskipun dan dengan upaya maksimal dan 

upaya yang keras namun pada akhirnya skripsi ini dapat 

terselesaikan. 

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan 

potensi, pengalaman serta wawasan keilmuan yang ada. 

Sehingga kemungkinan skripsi ini ada kesalahan dan 

kekeliruan yang sengaja mau pun tidak sengaja, 

sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun guna perbaikan yang akan 

datang.Akhirnya, atas bimbingan yang telah diberikan 

dengan tulus dan ikhlas penulis mengucapkan 

terimakasih yang sebesar-besarnya.  
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Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat 

bagi penulis khusunya bagi pembaca pada umumnya, 

semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan 

kehilafan penulis dalam penulisan skripsi ini, semoga 

Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-

Nya. Amiin Ya Robbal Alamin. 

 


