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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi guru mengenai dampak pemberian sertifikasi untuk peningkatan 

kualitas SDM pada guru SD. Pendrikan Utara 03-04 Semarang  dapat 

dilihat bahwa ada dampak positif persepsi guru mengenai dampak 

sertifikasi yang terkait dengan kompetensi, profesionalisme dan dampak 

lainnya (proses pembelajaran,keterikatan). Sedangkan untuk peningkatan 

harkat dan martabat tidak ada dampak bagi guru yang telah bersertifikasi 

maupun yang belum mendapat sertifikasi. Persepsi guru Juga 

menunjukkan bahwa tidak ada konflik, konflik memang ada, tetapi konflik 

tersebut tidak berkaitan dengan program pemberian sertifikasi. Dampak 

yang sangat terasa pada guru yang belum bersertifikasi adalah perbedaan 

kesejahteraan/gaji sehingga terjadi kecemburuan sosial.  

2. Upaya yang dilakukan guru setelah mendapat sertifikasi dengan cara  

meningkatkan dan menerapkan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial 

dan profesionalisme, melayani peserta didik dalam proses pembelajaran,  

melaksanakan tugas pengajar sekaligus sebagai pendidik, meningkatkan 

proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, menjaga 
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profesi dan lebih mengembangkan diri, menyelesaikan konflik dengan 

cara kekeluargaan dan adanya rasa saling menghormati antar guru yang 

bersetifikasi dan belum bersertifikasi 

5.2 Saran 

Berdasarkan permasalahan dan hasil pembahasan yang diperoleh dalam 

penelitian ini, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil penelitian terdapat konflik yang terkait dengan 

kesejahteraan seharusnya hal tersebut adalah menjadi acuan untuk 

memotivasi guru yang belum mendapat supaya mendapat sertifikasi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa ada guru yang telah 

mendapat sertifikasi tetapi belum terlihat adanya perubahan, saran dari 

peneliti adalah sekolah perlu mengevaluasi kembali apakah guru yang 

telah mendapat sertifikasi dapat memberikan dampak positif bagi semua 

kegiatan yang terlaksana disekolah 

3. Keterbatasan Penelitian 

a. Kuesioner yang peneliti buat tidak seluruhnya diambil dari buku 

pedoman Keprofesionalan Guru, peneliti mencoba mengembangkan 

instrument yang terkait dengan permasalahan sehingga kurang 

tercangkup semua hal yang terkait dengan persepsi guru mengenai 

dampak pemberian sertifikasi dan upaya yang dilakukan setelah 

mendapat sertifikasi. 
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b. Jumlah responden memiliki perbandingan yang tidak sama, yaitu 

untuk guru yang bersetifikasi berjumlah 4 responden dan yang belum 

mendapat sertifikasi 12 responden sehingga ada kemungkinan 

hasilnya bias. 

4. Pada penelitian berikutnya dapat ditambahkan mengenai: 

a. Item penelitian disesuaikan dengan buku pedoman mengenai 

Keprofesionalan guru dan perbandingan sampel responden antara 

guru yang telah bersertifikasi dengan yang belum jumlamnya 

seimbang.  

b. variabel mengenai manfaat dan dampak secara umum terhadap proses 

mengajar, kelemahan dan apa yang dirasakan peserta didik. 
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