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penilaian portofolio dalam jabatan, yaitu ujian tertulis dan ujian praktek. 

Setelah itu dapat diketahui nilai atau hasil yang diperoleh. Nilai minimal yang 

harus dicapai adalah 850 skor. Apabila masih belum bisa mencapai skor tersebut, 

maka harus mengikuti proses selanjutnya yaitu PLPG. Dengan mengikuti PLPG 

tersebut, maka dapat memenuhi skor yang telah ditentukan tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Dari pembahasan bab demi bab tentang pengaruh sertifikasi guru terhadap 

kualitas SDM guru PAI maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa sertifikasi guru telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 

hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil prosentase pengaruh 

sertifikasi guru di MA Tanada Wadung Asri  adalah berada pada rentang 56 

% - 76 % yang tergolong cukup baik. 
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2. Kualitas SDM guru PAI tergolong baik. Hal ini terbukti dengan hasil 

analisa yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari keseluruhan responden 

adalah 77,7 jika dikonsultasikan dengan kriteria nilai KTSP di MA Tanada 

Wadung Asri  pada rentang 71 – 85 yang tergolong baik. 

3. Bahwa sertifikasi guru  mempunyai pengaruh terhadap kualitas SDM guru 

PAI di MA Tanada Wadung Asri. Hal ini dibuktikan dimana r hitung 0,60 

yang berada diantara rentang 0,400 - sampai dengan 0,600 termasuk nilai 

yang memiliki korelasi Cukup. 

B. SARAN-SARAN 

1. Kepada guru PAI yang telah memiliki sertifikasi guru hendaknya selalu 

meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat menjadi lebih kreatif,inovatif dan 

semangat dalam mengajar.bagi yang belum memiliki sertifikasi guru juga 

harus tetap semangat dalam mengajar  dan selalu meningkatkan kualitas SDM 

untuk perkembangan dan peningkatan prestasi siswa. 

2. Kepada kepala sekolah, agar dapat memberikan dorongan dan pengarahan 

kepada guru, khususnya guru PAI agar menunjukkan kemampuan dan 

keterampilan dalam mengajar, sehingga dapat memilih metode pembelajaran 

yang tepat dan sesuai agar tujuan pembelajaran dapat tercapai.dan diharapkan 

selalu mengadakan evaluasi bagi guru-guru yang telah memiliki sertifikasi 

guru agar menjalankan kewajiban guru yang seharusnya dengan sebaik-

baiknya. 

3. Kepada siswa, hendaknya selalu memiliki motivasi belajar yang tinggi 

khususnya materi PAI, sehingga bisa meningkatkan prestasi belajar. Dan 




