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BAB VII 

P E N U T U P 

 

7.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa tentang makna profesionalisme 

kependidikan bagi guru sebagai dampak program sertifikasi. Dengan 

menggunakan rancangan penelitian kualitatif dan pendekatan fenomenologi. 

Penelitian fenomenologi menjelaskan dan mengungkapkan makna konsep dan 

pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi. Dikaitkan dengan teori 

interaksionisme simbolik oleh Herbert Blumer. 

Hasil temuan penelitian tentang makna peorfesionalisme kependidikan 

bagi guru penerima sertifikasi adalah: (a) bersikap dan bertingkah laku yang 

berkarakter, dan  dapat menjadi suri tauladan, (b) sigap dan tanggap terhadap 

kegiatan pembelajaran dan mampu mengelola kelas, (c) fokus pada pekerjaan 

serta tidak mengejar materi, (d) menjadi panutan anak didik dan melakukan 

interaksi dengan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah, (e) bangga menjadi 

guru sebagai pilihan profesinya, bekerja mengikuti aturan, dan melaksanakan 

tugas sesuai keahliannya secara profesional, dan bertanggungjawab, memiliki 

etos kerja serta mempunyai wawasan yang luas serta berusaha meningkatkan  

mutu pendidikan sesuai dengan standar kelayakan yang ditentukan oleh 

pemerintah. 
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Selanjutnya temuan tentang makna sertifikasi bagi guru adalah sebagai 

berikut: (a)   menambah pengetahuan dengan mengikuti seminar/pelatihan/ diklat 

dan menempuh pendidikan yang lebih tinggi, (b) fokus dan konsentrasi pada 

pekerjaan, tidak mencari tambahan pemasukan di luar kedinasan, (c) bersikap 

disiplin, rajin, ikhlas  dan legawa sebagai guru, (d) membantu kesejahteraan 

perekonomian keluarga dan dapat mencukupi beaya sekolah anak serta kebutuhan 

sehari-hari, (e) sebuah pengakuan dan penghargaan kelayakan sebagai seorang guru 

yang profesional, (f) berani berhutang lebih besar, karena ada yang diharapkan, (g) 

bersikap dan bertindak sesuai empat kompetensi guru yaitu paedagogik, profesional, 

sosial dan kepribadian, (g) dapat melengkapi sarana dan prasarana atau media 

pembelajaran secara aktif dan kreatif dengan biaya sendiri, (h) berperan aktif di 

lingkungan sekitar sekolah maupun di masyarakat tempat tinggalnya. 

Dari temuan penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: 

1. Makna Profesionalisme Kependidikan bagi guru adalah bersikap dan berperilaku 

yang berkarakter serta bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas secara 

profesional sesuai dengan standar kompetensi pendidik. 

2. Makna Sertifikasi bagi guru adalah bantuan pemerintah untuk kesejahteraan guru 

dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan profesi maupun kebutuhan 

keluarganya. 
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7.2. Saran 

Berdasarkan penelitian tentang  makna profesionalisme kependidikan 

bagi guru penerima sertifikasi peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah 

a. Untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme guru penerima 

sertifikasi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  

melakukan evaluasi secara nasional dan periodik tentang mutu kinerja  

dan pemahaman terhadap program sertifikasi guru, sehingga dapat 

digunakan sebagai umpan balik bagi pembinaan profesionalisme guru di 

masa mendatang. 

b. Melakukan monitoring dan evaluasi  peningkatan profesionalisme guru    

                     dan perbaikan mutu pendidikan melalui PPG dan UKG. 

c. Melakukan program Penanaman dan Penguatan Pendidikan Karakter  

                    bagi guru,kepala sekolah, dan pemangku jabatan di semua lini.  

2. Bagi Guru 

Guru penerima  sertifikasi diharapkan :    

a. Berpartisipasi aktif dalam dunia pendidikan dan pengembangan ilmu   

                      pengetahuan sesuai jenjang dan keahlian yang diampu dalam       

                      tugasnya. 
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b. Tunjangan Profesi Pendidik yang sudah diterima diwajibkan  10%  

benar-benar dibelanjakan untuk peningkatan  pengembangan profesi , 

sehingga memberikan dampak  positif dalam rangka peningkatan 

kinerja dan profesionalisme guru. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Masyarakat diharapkan memiliki kepedulian dan komitmen dalam  

memahami pentingnya pendidikan sehingga dapat membantu guru 

dalam rangka mencerdaskan anak didiknya.  

b. Orang tua hendaknya memberikan  pembiasaan yang baik sebagai 

pendidikan  utama dan pertama bagi anak dalam keluarga ,dan dapat 

menjadi suri tauladan terhadap anak-anaknya . 

Untuk mencapai prestasi belajar yang optimal diperlukan kerjasama 

yang baik antara orang tua,guru,kepaka sekolah dan komite. 




