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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

1. Program peningkatan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah 

Medan yaitu peningkatan kualifikasi pendidikan, penyetaraan dan sertifikasi, 

pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi, supervisi pendidikan, 

pemberdayaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), simposium, dan 

pelatihan tradisional Lainnya. 

2. Upaya pembinaan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan 

yaitu dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dan non pendidikan 

pelatihan. Kegiatan pendidikan pelatihan yaitu training, kemitraan pesantren, 

pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat LPTK atau lembaga 

pendidikan lainnya, pendidikan lanjutan. Kegiatan selain pendidikan dan 

pelatihan yaitu diskusi, seminar, workshop, dan penelitian.  

3. Kebijakan finansial meningkatkan kompetensi guru di Pesantren Ar-Raudlatul 

Hasanah Medan  di tegaskan melalui  penyusunan anggaran secara umum 

pada Pesantren Raudlatul Hasanah Medan, dapat dikemukakan kebijakan 

penyusunan anggaran dan jumlah anggaran/pembiayaan yang terdiri dari 

bidang litbang, pendidikan dan pengasuhan. 

4. Kendala dalam meningkatkan kompetensi guru pada Pesantren Ar-Ar-

Raudlatul Hasanah Medan dipengaruhi oleh faktor yaitu faktor struktural, 

faktor personal guru, faktor ekonomis  guru, faktor sosial, dan  faktor budaya.   

5. Upaya mengatasi kendala peningkatan kompetensi guru  di Pesantren Ar-

Raudlatul Hasanah Medan yaitu senantiasa melakukan komunikasi, 

monitoring dan evaluasi untuk meyakinkan program yang telah direncanakan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan, sejauhmana pencapaiannya. 

 

B. Saran-Saran  

Berdasarkan hasil temuan dan kesimpulan penelitian, selanjutnya 

dikemukakan saran sebagai berikut : 
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1. Pemerintah Kota Medan memberikan perhatian terhadap pendidikan 

khususnya terhadap pembinaan kompetensi guru pesantren Ar-Raudlatul 

Hasanah Medan dengan mengalokasikan penganggaran biaya benar-benar 

dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembinaan melalui pendidikan dan 

pelatihan guru sehingga tercapai peningkatan kompetensi guru. 

2. Kementerian Agama Kota Medan untuk lebih memberikan perhatian dan 

dukungan terhadap lembaga pendidikan khsusnya dalam pembinaan 

kompetensi guru  pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan sehingga mampu 

meningkatkan kinerja dalam pembelajaran. 

3. Pimpinan Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Kota Medan untuk lebih 

mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas terutama 

dalam pembinaan kompetensi guru yang dapat mendukung terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan pesantren. 

4. Guru Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan untuk lebih aktif dalam 

mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan maupun non pendidikan dan 

pelatihan guna menambah pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan 

pembelajaran sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran. 

 

 


