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BAB V 

PENUTUP 

A. Kimpulan 

Setelah penulis menguraikan pembahasan tentang skripsi yang berjudul 

“ANALISIS KOMPETENSI PROFESIONAL GURU PAUD DALAM 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ANAK USIA DINI DIKECAMATAN 

KARTASURA TAHUN AJARAN 2017/2018” Penulis akan memberikan 

kesimpulan dari pemaparan data diatas dan kesimpulan ini yang selanjutnya akan 

menjadi jawaban dari permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka dapat ditarik 

kesimpulan: 

Dengan kompetensi akademik yang masih rendah yaitu lulusan SMA dan 

tidak sesuai dengan jurusan yaitu bukan Guru PG-PAUD. Guru yang mengajar di 

PAUD tersebut sudah cukup baik yaitu seuai dengan kompetensi profesional guru 

saat mengajar. Misalnya, (1) Guru menyiapkan materi dan media yang dibutuhkan 

untuk mengajar. (2) Guru menerangkan materi dengan jelas dan dapat menarik 

perhatian anak untuk memperhatikan guru saat menjelaskan materi. (3) Guru juga 

selalu memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya dan kembali bertanya 

pada anak untuk menggali pengetahuan anak. (4) Guru memahami materi ajar 

yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode 

pembelajaran. Memahami mata pembelajaran terkait dan menerapkan konsep-

konsep dalam kehidupan sehari-hari. (5) Guru mengikuti seminar dan wokshop 

untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan. 

 

B. Implikasi 

Guru yang mengajar PAUD di Kecamatan Kartasura perlu  meningkatkan 

kompetensi akademik dengan mengikuti program studi lanjut bagi guru, 

memberikan kesempatan kepada pendidik dan memberikan peluang untuk 

mengembangkan karir, meningkatkan kualifikasi akademik guru brbasis KKG, 

mengikuti seminar-seminar pendidikan yang sesuai minat dan bidang studi yang 

dipegang oleh guru dan mengadakan diskusi-diskusi ilmiah secara berkala. 
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C. Saran 

Dari penilitian yang dilakukan penulis, maka penulis mempunyai beberapa saran 

yang sekiranya dapat meningkatkan dan memiliki dampak positif; 

1. Untuk Sekolah 

penerimaan tenaga pengajar atau guru harus disesuaikan dengan kualifikasi 

akademik guru yaitu harus lulusan SI PG-PAUD. Untuk memberikan peluang 

kerja bagi pendidik yang lulusan PG-PAUD. 

2. Untuk  Guru 

Guru yang belum mempunyai ijazah SI PG-PAUD harus mengikuti program 

studi lanjut, untuk menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan 

yang dimiliki oleh guru. Dan yang sudah memiliki gelar SI PG-PAUD harus 

mengikuti jalur profesi guru. 

3. Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan pemerintah didalam 

menentukan kebijakan dilembaga-lembag pendidikan anak usia dini. 

 

 

 

 


