
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan dana sertifikasi oleh guru dengan membuat usaha sampingan 

berjalan dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari guru bersertifikasi 

memanfaatkan dana sertifikasi tersebut dengan membuat usaha 

sampingan. Selain itu jumlah guru yang menjalankan usaha sampingan 

yang semakin bertambah setiap tahunnya hingga mencapai 15 orang. 

usaha sampingan ini juga memberi peluang kepada guru untuk menambah 

penghasilan dari penghasilan biasanya.  

2. Faktor penyebab terjadinya kegagalan guru dalam menjalankan  usaha 

dengan menfaatkan dana sertifikasi tersebut yaitu: Pesaing, banyak nya 

pesaing yang ada dengan usaha yang sama sehingga membuat usaha yang 

dibuat menjadi sulit berkembang. Kurang berpengalaman dalam 

menjalankan usaha, Kurang nya pengalaman yang didapat tentang usaha 

yang dibuka akan mengakibatkan kegagalan terhadap usaha yang 

dijalankan karena sedikit banyak pengalaman yang ada akan menentukan 

kesuksesan dari suatu usaha yng dibuat. Kurang berani mengambil resiko, 

Adanya rasa takut jika terjadi kerugian sehingga membuat usaha yang 

dijalankan tidak berkembang. Kurang pandai meyakinkan orang atas usaha 
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yang dijalankan, Kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan terhadap 

usaha yang dijalankan. 

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana sertifikasi oleh guru 

dengan membuat usaha sampingan yang dengan tujuan untuk 

meningkatkan pendapatan ekonomi guru tidak bertentangan dengan 

hukum Islam dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, sebagaimana 

prinsip ekonomi Islam itu antara lain prinsip kesejahteraan ekonomi, 

prinsip etika dan moral, dan prinsip kebersaman. prinsip-prinsip dalam 

ekonomi Islam harus diterapkan sebaik mungkin agar guru benar-benar 

memahami pentingnya mengembangkan ekonomi Islam..  

 

B. Saran 

Dari pemaparan kesimpulan diatas penulis dapat merekomendasikan 

beberapa saran-saran yaitu sebagai berikut: 

1. Kepada pemerintah atau dinas-dinas terkait hendaknya lebih giat lagi 

melakukan pengecekan terhadap guru-guru yang mendapatkan sertifikasi 

apakah tanggung jawab yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur 

atau belum seperti sehingga jika terjadi hal yang tidak diingainkan bisa 

langsung di tegur dan diberi sangsi.  

2. Kepada guru sertifikasi yang menjalankan usaha hendaknya lebih 

memperdalam dan mempelajari tentang langkah atau upaya yang harus 

dilakukan dalam mengembangkan usaha agar lebih baik dan maju untuk 

kedepannya dan agar tercapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk 

meningkatkan pendapatan. 
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3. Kepada pembaca penulis berharap dengan adanya penilitian ini dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara yang harus dilakukan 

untuk memanfaatkan dana dalam menjalankan usaha sampingan.  


