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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Peran HIMPAUDI dalam meningkatkan profesionalitas  pendidik 

di PAUD Muslimat NU Attarbiyatul Islamiyah Jurang, Gebog, 

Kudus 

Peran HIMPAUDI Kecamatan Gebog dalam peningkatan 

profesionalitas pendidik melalui empat pembinaan yaitu (1) 

pembinaan pedagogik yang dilakukan dengan pembinaan rutin 

setiap bulan dan mengadakan diklat pendidik AUD (2) pembinaan 

profesional dengan mengadakan workshop, Diklat, dan Lomba 

pendidik (3) pembinaan kepribadian dengan  Mengadakan 

pendataan anggota  setiap pertemuan, Mewajibkan berseragam 

Islami dan atribut lengkap HIMPAUDI, Menumpulkan laporan 

bulanan di HIMPAUDI Kec Gebog dan yang ke (4)Pembinaan 

sosial dengan Meninjau anggota HIMPAUDI yang sedang sakit, 

Mengadakan bantuan anggota HIMPAUDI bila kena musibah, 

Mengadakan anjang sana bila anggota pergi ibadah haji, Ta’ziah 

kepada keluarga anggota HIMPAUDI yang meninggal dunia, 

Mengadakan santunan anak yatim saat bulan  muharrom  

Semua kegiatan yang tertera diatas dalam rangka peningkatan 

profesionalitas pendidik PAUD telah diterapkan dan diikuti oleh 

para pendidik PAUD Muslimat NU Attarbiyatul Islamiyah baik 

terkait pembinaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian 

maupun sosial. Dan progam HIMPAUDI telah di laksanakan di 

PAUD Muslimat NU Attarbiyatul Islamiyah  
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2. Faktor yang mendukung dan menghambat peran HIMPAUDI 

Kecamatan Gebog dalam meningkatkan profesionalitas pendidik di 

PAUD Muslimat NU Attarbiyatul Islamiyah  

Adapun dalam melaksanakan programnya, secara umum 

HIMPAUDI Kecamatan Gebog di tunjang oleh beberapa faktor 

pendukung sebagai berikut : Rasa kebersamaan dan  senang ingin 

maju bersama- sama antar lembaga PAUD Islam, Keaktifan 

pengurus dan anggota dalam melaksanakan semua kegiatan 

HIMPAUDI, Dukungan dana dari semua lembaga PAUD di 

Kecamatan Gebog ,pemerintahan desa, kecamatan juga kabupaten 

dan dinas yang terkait serta Ketua HIMPAUDI  yang selalu aktif 

dan perhatian yang bisa memberikan motivasi kepada anggota 

HIMPAUDI. 

Sedangkan faktor penghambat peran HIMPAUDI 

Kecamatan Gebog  sebagai berikut: Kurangnya kerjasama dan 

kekompakan dari sebagian kecil  anggota HIMPAUDI Kec Gebog 

dalam melaksanakan kegiatan yang diadakan oleh HIMPAUDI 

terutama mereka yang lokasinya jauh seperti di puncak gunung, 

Terbenturnya kegiatan yang ada di lembaga bersamaan dengan 

kegiatan HIMPAUDI, Masalah yang paling besar adalah  

pendanaan  kegiatan, banyak yang keberatan terutama bagi 

lembaga yang masih baru atau yang keuangan lembaga belum 

stabil serta Kondisi cuaca yang kadang tidak bersahabat seperti 

hujan lebat, angin besar kadang jalan tertutup longsor seperti di 

kambangan menawan 
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B. Saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis laksanakan, 

maka tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak manapun juga yang 

berkompeten terhadap pelaksanaan penelitian ini, peneliti hanya bisa 

memberi saran sebagaimana berikut  

1. Bagi HIMPAUDI Kecamatan Gebog Hendaknya lebih 

memperbanyak program dan kegiatan yang  yang berkenaan 

dengan pembinaan dalam rangka meningkatkan profesionalitas 

pendidik PAUD dengan memberi ketrampilan serta kemampuan 

mengajar para pengelola dan pendidik PAUD  

2. Bagi pendidik PAUD  Hendaknya lebih berpartisipasi aktif dalam 

mengikuti kegiatan-kegiatan pembinaan yang diselenggarakan 

HIMPAUDI Kecamatan Gebog terutama kegiatan pembinaan yang 

bernuansa Islam. 

 


