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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan tentang Analisis Yuridis pemberlakuan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru 

dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan 

Profesor di Kota Batam dapat disimpulkan bahwa: 

1. Efektifitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan

Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor terhadap guru-

guru SMA di wilayah Hinterland Kota Batam tidak efektif karena peraturan ini

tidak menggambarkan larangan yang konkrit namun masih berkaitan dengan

peraturan-peraturan lainnya seperti beban kerja guru dan pelaksanaan standar isi

kurikulum.

2. Kendala pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41

Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan

Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor terhadap guru-

guru SMA di wilayah Hinterland Kota Batam yaitu tidak terpenuhinya beban

kerja guru minimal 24 jam kerja dalam satu (1) minggu.

3. Solusi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru

dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor terhadap guru-guru SMA di

wilayah Hinterland Kota Batam yaitu perlu diterbitkan kebijakan pemerintah
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tentang penyaluran tunjangan profesi guru di daerah terpencil namun bukan 

daerah tertinggal, terluar dan terdepan. 

 

5.2. Keterbatasan 

Dari hasil penelitian yang penulis paparkan diatas, maka banyak terdapat 

keterbatasan dalam menyusun tesis ini. Keterbatasan yang dihadapi peneliti 

diantaranya: 

1. Data 

Data adalah hal yang paling penting dalam penyusunan tesis yang di teliti oleh 

penulis, karena penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Sehingga 

data disini sangat penting. Kurangnya literature atau referensi yang sesuai dan 

diterapkan dalam topik penelitian diatas disebabkan masih kurangnya 

penelitian dari data yang diinginkan peneliti. 

2. Waktu  

Masalah kedua yang dihadapi penulis adalah masalah keterbatasan waktu. 

Waktu yang diberikan sebenarnya panjang dari semester I sampai semester IV 

sudah mulai menyusun Tesis. Tetapi yang bisa difokuskan dalam menulis tesis 

adalah hanya pada semester IV. Maka penulis harus cepat menyelesaikan tesis 

yang diteliti sehingga hasilnya jauh dari sempurna. 

2. Anggaran 

Dalam penyusunan tesis ini. Karena terkendala anggaran dalam membeli buku 

tersebut maka penulis menyiasati dengan mengunduh dari internet. 
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Dengan adanya beberapa keterbatasan diatas, maka penulis 

mengharapkan agar kedepannya ada tindak lanjut untuk melengkapi dan lebih 

menyempurnakan tesis yang penulis teliti ini. 

 

5.3.Rekomendasi 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Khusus Guru 

dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor di SMA wilayah Hinterland Kota 

Batam merekomendasikan sebagai berikut:  

1. Bagi Guru, agar dapat memenuhi jumlah beban kerja 24 jam dalam satu (1) 

minggu diharapkan guru dapat mencari jam tambahan mengajar diluar satuan 

administrasi pangkal tanpa mengesampingkan tugas dan tanggungjawab 

sebagai guru di sekolah utama.  

2. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dalam pelaksanaan pembagian beban kerja 

mengutamakan guru yang sudah bersertifikat dalam jabatan dengan mengacu 

pada aturan yang berlaku serta mengizinkan guru-guru meningalkan sekolah 

untuk mencari tambahan mengajar disekolah lainnya. 

3. Bagi Pemerintah Daerah, yaitu Pemerintah Daerah Propinsi Kepulauan Riau 

dapat menyampaiakan kepada Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan 

khusus tentang juknis penyaluran tunjangan profesional guru daerah sulit tapi 

tidak termasuk daerah tertinggal, terluar dan terdepan. 

4. Bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam 

pembuatan peraturan perlu melaksanakan pemetaan yang dapat memenuhi 

persyaratan memperoleh kesejahteraan guru-guru sama merata seluru wilayah 
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Indonesia dengan melibatkan unsur-unsur pemerintah daerah. Maka diharapkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dapat mengeluarkan kebijakan dengan 

mengadopsi kebutuhan daerah-daerah khususnya. 

5. Bagi Akademisi, sebagai acuan untuk referensi dalam menganalisa hukum 

tentang penyaluran tunjangan profesi guru untuk tercapainya kesejahteraan para 

guru-guru di daerah sulit. 
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