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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan setelah melalui beberapa 

tahapan prosedur ilmiah, untuk menarik kesimpulan dari suatu pengertian dan 

pemahaman dari judul “ Implementasi Supervisi Kolaboratif kepala madrasah dan 

guru di MA NU Raden Umar Sa’id Colo Kudus Tahun Pelajaran 2017/2018”, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Supervisi Kolaboratif Kepala Madrasah dan Guru  di MA NU Raden Umar 

Sa’id Colo Kudus dapat dilihat dari pelaksanaan supervisi meliputi Pertama, 

tahap awal atau perencanaan diantaranya adanya pendampingan guru, rapat, 

merencanakan kunjungan kelas, persiapan RPP, silabus, SKKD, dan lembar 

penilaian. Kedua, inti diantaranya menganalisis persiapan guru, mendengarkan 

apa yang dikeluhkan oleh guru, kunjungan kelas, dan memantau proses 

pembelajaran dengan instrument. Ketiga, pertemuan balikan diantaranya 

melakukan tindak lanjut apa yang dilihat kepala madrasah di dalam kelas dan 

melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan guru. Waktu  

pelaksanaan  dilaksanakan satu semester satu kali setiap di awal pembelajaran 

dan diakhir pembelajaran.  Dari semua prosedur tersebut dapat diperoleh data 

dari keadaan riil, dan bukan berdasarkan tafsiran pribadi kepala madrasah.  

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Supervisi Kolaboratif Kepala 

Madrasah dan Guru di MA NU Raden Umar Sa’id Colo Kudus antara lain 

yaitu: faktor pendukung dalam pelaksanaan supervisi di madrasah MA NU 

Raden Umar Sa’id Colo Kudus yaitu adanya kesiapan guru untuk disupervisi 

dan ada pra kegiatan sebelum pelaksanaan supervisi. Sarana dan prasarana di 

madrasah, kecakapan dan keahlian kepala madrasah dalam melaksanakan 

supervisi, dan keterampilan guru dalam mengelola kelas. Sedangkan faktor 

penghambat dalam pelaksanaan supervisi di madrasah ini biasanya guru yang 
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lebih senior di madrasah MA NU Raden Umar Sa’id Colo Kudus yang sering 

mengingatkan kepala madrasah dan dimintai saran dalam pelaksanaan 

supervisi.  

 

B. Saran-saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dengan segala kerendahan hati 

penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Madrasah  

Kepala Madrasah MA NU Raden Umar Sa’id Colo Kudus untuk terus 

meningkatkan pendampingan supervisi kepala madrasah dan guru dalam 

rangka memperbaiki proses pembelajaran, pengembangan kegiatan 

pembelajaran, perumusan indikator pencapaian kompetensi dan mewujudkan 

kompetensi guru. 

2. Bagi Guru 

a. Guru tetap mengembangkan dan memperbaiki meteri pembelajaran agar 

siswa memperoleh pengetahuan yang luas dan komprehensif. 

b. memperbanyak variasi metode pembelajaran yang efektif, karena dengan 

metode yang tepat pembelajaran akan lebih efektif. Sehingga terwujud 

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. 

3. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti untuk memperluas wawasan dan pemahaman tentang 

Implementasi Supervisi Pendekatan Kolaboratif Kepala Madrasah dan Guru 

sekaligus untuk memantapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

perkuliahan. Melakukan kajian yang lebih mendalam tentang Supervisi yang 

dilakukan kepala madrasah dan guru. 
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C. Penutup 

Alhamdulillah puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

hidayah, inayah dan cahaya Ilmu-Nya sehingga diiringi dengan alunan ayat-ayat-

Nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semua ini adalah 

kebahagiaan yang tiada tara dari-Nya yang selalu diwajibkan peneliti untuk 

bersyukur tiada henti. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya 

kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, saran, dan bantuan 

sehingga dapat tersusun sedemikian rupa. Dan apabila ada kesederhaaan dalam 

penulisan, itu merupakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.  

Skripsi sudah dibuat sesuai prosedur ilmiah dengan sangat hati-hati, tetapi 

tentu masih banyak ditemukan kekurangan. Karena itu tegur sapa dari pembaca 

berupa kritikan maupun masukan sangat peneliti harapkan demi perbaikan di 

masa yang akan datang. 

Akhirnya semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca. 

Serta dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam bidang pendidikan Agama 

Islam. Aamiin. 


