
 
 

BAB  V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penyajian data tentang “Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan mutu guru pendidikan agama Islam Di SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh segenap guru terutama 

guru PAI di SDN Plalangan 05 telah sesuai dengan prosedur perencanaan 

pembelajaran yang di instruksikan oleh Dinas Pendidikan Nasional, 

berdasarkan arahan dan bimbingan oleh Kepala Sekolah. Kepala Sekolah 

berperan aktif dalam proses perencanaan pembelajaran yang di buat oleh 

guru serta memberikan fasilitas kepada guru untuk mempermudah guru 

dalam proses pembuatan program rencana pembelajaran. 

2. Peran kepala sekolah meningkatkan mutu guru PAI dalam pelaksanaan 

pembelajaran kepala sekolah pro aktif terhadap kegiatan pelaksaan 

pembelajaran di sekolah sehingga dapat mengetahui segala sesuatu yang 

terjadi dan mengambil tindakan untuk mengantisipasi proses pelaksanaan 

pembelajaran yang kurang baik. Kepala sekolah memberikan fasilitas buku 

di perpustakaan untuk mengembangkan penguasaan materi para guru, dan 

mengikutkan para guru dalam kegiatan diklat dan seminar strategi 

pembelajaran dan penggunaa media pembelajaran, serta suport dalam 

kegiatan kelompok kerja guru yang ada di wilayah tersebut. 
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3. Peran kepala sekolah meningkatkan mutu guru PAI dalam dalam evaluasi 

pembelajaran adalah kegiatan kepala sekolah dalam memantau 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran oleh guru serta mengarahkan guru 

dalam proses pembelajaran tersebut agar menggunakan prosedur penilaian 

yang benar sesuai dengan apa yang telah dibuat dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran. Kepala sekolah juga memeriksa kisi-kisi soal 

yang di buat oleh guru agar sesuai dengan kriteria penilaian agar 

kemampuan siswa dapat terpantau dan juga punya acuan dalam 

meningkatkan prestasi siswa pada pembelajaran selanjutnya. 

 

B. Saran-saran 

1. Kepala SDN Plalangan 05 Kalisat Jember 

a. SDN Plalangan 05 Kalisat Kabupaten Jember sudah menjalankan 

proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku, namun 

tetap perlu adanya pembaharuan untuk bisa meningkatkan kegiatan 

belajar siswa. 

b. Proses kegiatan pembelajaran yang memiliki tujuan khusus di 

agendakan dan didokumentasi dengan baik. Sebagai pedoman untuk 

langkah selanjutnya. 

2. Bagi pendidik 

a. Untuk tetap mengembangkan kemampuan diri baik di bidang 

keterampilan dasar mengajar dengan mengikuti pembinaan, pelatihan 

dan workshop tentang pendidikan. 



77 
 

b. Melaksanakan Tugas Pendidik berdasarkan  manajemen pembelajaran 

yang ada di sekolah. 

c. Sebaiknya setiap guru supaya mengerti dan memahami karakter 

kejiwaan masing-masing peserta didiknya, sehingga materi yang 

diajarkan betul-betul sesuai sasaran, mudah diterima dan disenangi 

peserta didik. 

d. Menjalin kerjasama yang baik dengan guru sekolah demi mewujudkan 

keberhasilan tujuan pembelajaran. 

 
 


