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BAB V 

 

PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Ada hubungan yang kuat dan signifikan antara variabel supervisi akademik 

pengawas PAI dengan profesionalisme guru. Berdasarkan kriteria yang 

dijelaskan dalam BAB III. Supervisi akademik pengawas PAI dengan 

profesionalisme guru menunjukkan korelasi positif yang signifikan (α = 

0,000 < 0,05), betapapun intensitas korelasinya tergolong tinggi (r X1Y= 

0,778). Arah korelasinya yang positif mengandung arti bahwa setiap adanya 

peningkatan supervisi akademik pengawas PAI akan menaikkan 

profesionalisme guru dan sebaliknya jika supervisi akademik pengawas PAI 

rendah, maka profesionalisme guru SMK di kabupaten Gunungkidul juga 

akan rendah pula. 

2. Terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara partisipasi guru dalam 

MGMP dengan profesionalisme guru. Berdasarkan kriteria uji hipotesis 

pada Bab III  dinyatakan bahwa hubungan X2 dan Y positif dan signfikan 

jika nilai sig atau probabilitas lebih kecil dari 0.05 (Sig < 0.05). Hasil uji 

signifikansi (di atas) adalah nilai r hubungan partisipasi guru dalam MGMP 

dengan profesionalisme guru PAI adalah 0,000. Artinya, 0,000 < 0,05 dan 

dengan demikian korelasi antara kedua variabel signifikan. Berdasarkan 

hasil uji hipotesis antara variabel partisipasi guru dalam MGMP (X2) 
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dengan profesionalisme guru (Y) diketahui bahwa nilai r X2Y = 0.842 nilai 

r > 0 yang berarti terdapat hubungan yang positif antara Partisipasi guru 

dalam MGMP dengan profesionalisme guru PAI. Dari tabel kategori 

koefisien korelasi Sugiyono diketahui bahwa nilai koefisien korelasi r = 

0,842 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Koefisien korelasi bernilai 

positif menandakan hubungan kedua variabel positif erat dan signifikan 

antara partisipasi guru dalam MGMP dengan profesionalisme guru. Arah 

korelasinya yang positif juga mengandung arti bahwa setiap adanya 

peningkatan partisipasi guru dalam MGMP akan menaikan profesionalisme 

guru.  

3. Ada hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara supervisi akademik 

pengawas PAI (X1) dan partisipasi guru dalam MGMP (X2) secara bersama-

sama dengan profesionalisme guru (Y) yang ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi adalah sebesar 0,846. Sedangkan tingkat signifikansi ditunjukkan 

dengan nilai Sig F Change adalah 0,000. Karena nilai sig F Change 

0,000<0,05. Artinya ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

supervisi akademik pengawas PAI (X1) dan partisipasi guru dalam MGMP 

(X2) secara bersama-sama dengan profesionalisme guru (Y). 

B. Diskusi Umum 

Dalam penelitian ini ditemukan adanya keterkaitan antara supervisi 

akademik pengawas PAI dan partisipasi guru dalam MGMP dengan 

profesionalitsme guru. Hal ini menjadikan peran pengawas pendidikan agama 

Islam sebagai supervisor harus ditingkatkan, begitu juga peran MGMP sebagai 



141 
 

terutama sebagai wadah pengembangan profesi bagi guru. Berbagai faktor-

faktor yang menghambat (problem) kinerja pengawas PAI harus disampaikan 

kepada Kementrian Agama dan Dikpora kabupaten gunungkidul, kemudian 

dicari solusinya. Kendala tersebut, misalnya masalah jarak, transport dan 

sarana. Selain itu juga berbagai kendala tentang manajemen dan keterlaksanaan 

program-program MGMP agar lebih maksimal perlu peran aktif guru PAI 

sendiri untuk menghidupkan MGMP dan menjadikannya sebagai salah satu 

sarana pengembangan diri.  

C. Saran  

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan profesionalisme guru PAI SMK di Kabupaten 

Gunungkidul dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran MGMP 

sebagai wadah bagi guru untuk saling bertukar informasi, saling memberi 

solusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan pembelajaran PAI khususnya 

dan persoalan pendidikan umumnya. Guru PAI hendaknya ikut aktif 

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan MGMP sehingga persoalan 

pembelajaran yang sering dihadapi bisa terselesaikan. Selain itu dengan 

aktif dalam MGMP guru PAI diharapkan bisa meningkatkan kompetensinya 

sebagai tenaga pendidik. 

2. Supervisi akademik pengawas PAI memiliki hubungan yang erat dengan 

profesionalisme guru,yaitu apabila supervisi akademik meningkat maka 

akan diikuti dengan meningkatnya profesionalisme guru. Demikian juga 
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guru PAI seharusnya bisa mensikapi secara lebih positif supervisi akademik 

dari pengawas sehingga tujuan supervisi untuk membantu guru tercapai. 

3. Ada banyak hal yang berhubungan dengan optimalisasi peran MGMP 

sehingga bisa menjadi peluang bagi peneliti lain untuk mengadakan 

penelitian terkait dengan MGMP. 

D. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa penggunaan metode pengumpulan 

data angket kurang tepat untuk variabel profesionalisme guru yang 

indikatornya adalah berupa kompetensi guru. Penggunaan metode observasi 

akan lebih tajam dan mengena dalam menggali data tentang kompetensi guru.  

  


