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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil 

penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

Pengawas PAI yang bertugas melakukan pengawasan di seluruh SMP 

kecamatan Purwosari memakai berbagai strategi dikarenakan beragamnya 

karakter dan tingkat kompetensi guru PAI. Pengawas PAI menggunakan 

pendekatan kolaboratif, teknik kunjungan kelas, percakapan pribadi dan 

workshop dalam bentuk pembinaan dalam MGMP kecamatan yang 

dilaksanakan bulanan. Dengan strategi tersebut dan dilaksanakan secara 

berkelanjutan ternyata dapat meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI 

SMP di kecamatan Purwosari, terlihat dari kemampuan guru dalam 

mengadakan pembelajaran yang semakin menarik dengan berbagai metode 

pembelajaran dan media yang dipakainya. 

Adapun keadaan kompetensi pedagogik guru PAI SMP di kecamatan 

Purwosari beragam, dan mengalami peningkatan setelah adanya bimbingan 

yang intensif dari pengawas PAI. Guru PAI memiliki kemampuan dalam 

menguasai karakteristik peserta didik yang sangat beragam dengan berbagai 

cara, dapat menerapkan berbagai metode dan media pembelajaran yang 

menarik, menggunakan berbagai sumber belajar yang sesuai dengan keadaan 

peserta didik dan materi pembelajaran, memberikan peluang peserta didik 
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untuk berkembang dengan mengadakan ekstrakulikuler baca tulis Al-Quran, 

qiroah, dan seni hadroh. Guru juga melaksanakan evaluasi dan penilaian secara 

berkelanjutan. Guru PAI sendiri juga menyiapkan segala administrasinya 

terkait silabus, RPP, KKM program pembelajaran yang sesuai dengan aturan 

yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil kajian tentang strategi pengawas PAI dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru PAI SMP di kecamatan Purwosari 

kabupaten Gunungkidul, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1.    Bagi Pengawas 

a. Agar dapat meningkatkan intensitas supervisi kepada guru PAI secara 

rutin dan terjadwal.  

b. Diharapkan pengawas juga lebih memperdalam teknik dan 

pendekatan yang digunakan untuk bimbingan pada guru PAI yang 

menjadi bimbingannya 

c. Lebih mensupport GPAI untuk melanggengkan MGMP kecamatan 

rutin bulanan 

2. Bagi Kementerian Agama 

a. Hendaknya menambah jumlah pengawas agar semakin baik dalam 

pelayanan supervisi terhadap guru PAI. 
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b. Meningkatkan pembinaan keprofesian berkelanjutan bagi pengawas 

agar pengawas dapat selalu meningkatkan profesionalitasnya 

3. Bagi guru PAI 

a. Untuk meningkatkan kemampuan mengajar, guru hendaknya 

memiliki semangat untuk selalu memperdalam wawasan dan 

pengembangan strategi pembelajaran yang mendidik. 

b. Memperbanyak kegiatan keagamaan sehingga suasana religius di 

sekolahan semakin meningkat. 

c. Mengembangkan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran dengan menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 

 

  


