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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di 

lapangan, maka penulis mengambil kesimpulan tentang “Pengaruh 

Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Se-

Kecamatan Jekulo Kudus Tahun 2018” sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru di tingkat madrasah 

ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus Tahun 2018. Yang semuanya 

terpapar dalam angket yang berisi 40 item pertanyaan yakni 20 item 

pertanyaan mengenai sertifikasi dan 20 item pertanyaan mengenai 

kinerja guru dengan jumlah responden 33 guru yang telah sertifikasi, 

sehingga didapatkan hasil nilai korelasi sebesar 0,41.  

2. Pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru di tingkat madrasah 

ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus Tahun 2018 dengan taraf 

signifikansi 5 % dan terdapat hubungan yang positif dan signifikan. 

Yang berdasarkan anlisis perhitungan rhitung > rtabel yaitu 0,41 > 0,349, 

R
2 

yaitu 16,81% dan Freg sebesar 6,26 yang lebih besar dari Ftabel  

sebesar 4,17. 

 

B. Saran-Saran 

Setelah selesai dalam melaksanakan penelitian, berdasarkan 

pengamatan di lapangan, penulis akan mencantumkan beberapa saran 

kepada semua pihak yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan agar lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada Guru  

Diharapkan semua guru Madrasah Ibtidaiyah di Jekulo 

Kudus dapat meningkatkan dan memperhatikan kualitas serta 

kuantitas pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Dan 

guru juga jangan lupa selalu memberikan contoh yang baik untuk 

siswanya. 

2. Kepada Pemerintah 

Pemerintah beserta perangkatnya diharapkan lebih 

memperhatikan pelaksanaan pendidikan yang terjadi di Negeri ini 

terlebih pada pendidikan moral yang menjadi ikon terpenting bagi 

pertumbuhan diri, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintah juga 

diharapkan dapat menyusun program-program pendidikan yang 

memang benar-benar efektif dan efisien serta menghasilkan output 

yang berkualitas. 

3. Kepada Pembaca 

Pembaca diharapkan memiliki kesadaran untuk membimbing 

generasi bangsa ke arah yang lebih positif dan tidak melupakan 

nila-nilai ajaran islam yang telah pendidik ajarkan di sekolah.  
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C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas dalam penyusunan 

skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan 

meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan peneliti. 

Oleh karena itu tidak ada kata-kata yang lebih baik melainkan 

saran dan kritik yang membangun dari seluruh pembaca demi 

kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya sebagai penutup penulis mohon maaf 

atas segala kekurangan dan kesalahan, serta penulis berdo’a semoga 

skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 

umumnya. Amin. 


