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BAB V 

PENUTUP  
 

A. Kesimpulan  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan setelah 

melalui beberapa tahapan ilmiah, untuk menarik kesimpulan 

dari suatu pengertian dan pembahasan dari judul “Penerapan 

Teknik Supervisi Individual Oleh Kepala Madrasah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Akidah Akhlak di MTs Thoriqotul 

Ulum Tlogoharum Wedarijaksa Pati”, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan Teknik Supervisi Individual Oleh Kepala 

Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Akidah 

Akhlak di MTs Thoriqotul Ulum Tlogoharum Wedarijaksa 

Pati meliputi ada tiga tahapan. Pertama, dalam  pelaksanaan 

kepala madrasah menggunakan teknik observasi kelas, 

yaitu dengan mengamati proses belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru di dalam kelas. Tujuannya dengan 

dilakukannya observasi kelas, agar supervisor dapat 

mencermati situasi dan kondisi saat proses belajar 

mengajar. Kedua, waktu terkait pelaksanaan supervisi 

individual satu tahun dua kali, yaitu tiap satu semester 

dilaksanakan satu kali. Ketiga, evaluasi yaitu berupa hasil 

dari kinerja guru yang diperoleh oleh seorang supervisor 

melalui sharring kemudian mendengarkan penjelasan guru 

yang bersangkutan. 

2. Faktor penghambat dan pendukung Pelaksanaan Teknik 

Supervisi Individual Oleh Kepala Madrasah Dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru Akidah Akhlak di MTs 

Thoriqotul Ulum Tlogoharum Wedarijaksa Pati antara lain 

yaitu faktor penghambat pelaksanaan supervisi individual 

di MTs Thoriqotul Ulum Tlogoharum Wedarijaksa Pati 

kendala yang dihadapi oleh kepala madrasah adalah 

kesibukan seorang supervisor dan banyaknya guru senior 

sehingga menjadikan penilaian tidak objektif. Sehingga 

kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala madarsah tidak 

sesuai dengan program yang telah ditentukan. Faktor 

pendukung pelaksanaan supervisi individual yaitu 

diantaranya kesiapan guru yang disupervisi, sarana 

prasarana yang mendukung, dan ketrampilan guru dalam 

mengelola kelas. 
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B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka 

beberapa saran yang penelitian berikan adalah: 

1. Untuk Madrasah Thoriqotul Ulum 

Hendaknya Madrasah Tsanawiyah Thoriqotul 

Ulum Tlogoharum Wedarijaksa Pati melakukan hubungan 

komunikasi lebih intensif untuk mengetahui kelebihan dan 

kekurangan secara lebih rinci terkait penerapan teknik 

supervisi baik dari aspek pelaksanaan, waktu dan evaluasi. 

Sehingga penerapan teknik supervisi dapat diidentifikasi 

dan dapat ditingkatkan lagi dalam penerapannya.  

2. Bagi Kepala Madrasah 

Peneliti berharap Kepala Madrasah melakukan 

pendekatan terhadap guru-guru sehingga kepala madrasah 

dapat mendeteksi seberapa besar hasil dalam penerapan 

teknik supervisi, baik yang di alami oleh guru. Serta 

menyelenggarakan dan memberi pembekalan terhadap guru 

Madrasah Tsanawiyah Thoriqotul Ulum pati tentang 

pelaksanaan dalam penerapan supervisi agar sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. Serta melakukan trobosan-trobosan 

terbaru untuk menyelesaikan penerapan teknik supervisi 

individual oleh kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru akidah akhlak di MTs Thoriqotul Ulum 

Tlogoharum Wedarijaksa Pati baik dari segi pelaksanaan,  

dan evaluasi. Pelaksanaan penerapan teknik supervisi 

sehingga sistem yang digunakan tidak monoton dan efektif. 

3. Untuk guru 

Peneliti mengharapkan guru melakukan 

komunikasi dengan sesama guru atau teman sejawat terkait 

penerapan teknik supervisi yang dihadapi guru di dalam 

kelas saat pelaksanaan dan evaluasi. Sehingga dari 

komunikasi tersebut guru dapat memperoleh masukan-

masukan dari sesama guru atau teman sejawat dalam 

mengatasi problematika manajemen pembelajaran tersebut. 

Di samping itu peneliti berharap guru selalu kreatif, 

inovatif dan berkreasi dalam menyampaikan pembelajaran, 

sehingga menyenangkan bagi siswa yaitu dengan 

menggunakan metode yang variatif. Sehingga proses 

pembelajaran di kelas dapat berjalan secara efektif dan 

efisien. Guru juga perlu menyelenggarakan pengawasan 

agar proses evaluasi berjalan dengan tertib dan jujur, 
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sehingga hasil evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai 

acuan untuk memantau tingkat kebehasilan pembelajaran, 

perbaikan dan tolak ukur pembelajaran yang telah 

terlaksana. 

4. Untuk peserta didik 

Peneliti berharap siswa aktif dan termotivasi dalam 

mengikuti pembelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Disamping siswa mampu mengmbil pelajaran yang telah 

disampaikan oleh guru di kelas.  

5. Untuk peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya kiranya dapat menindak 

lanjuti penelitian ini terkait dengan penerapan teknik 

supervisi khususnya di Madrasah Tsanawiyah dengan 

pelaksanaan, dan evaluasi yang sesuai dengan prosedur. 

Karena selama ini Madrasah Tsanawiyah terkesan masih 

menggunakan cara tradisional. Di samping itu peneliti 

berharap agar peneliti lain menggunakan indikator yang 

lebih banyak sehingga dapat mengungkap hasil dari 

penerapan supervisi dengan waktu dan tempat yang 

berbeda. Penelitian ini tentunya masih memiliki banyak 

kekurangan karena hanya dilakukan di Madrasah 

Thoriqotul Ulum Pati. Sehingga penulis mengharapkan 

peneliti lain untuk melakukan penelitian di Madrasah 

Tsanawiyah lain dengan pendekatan yang berbeda pula.  

 

C. Penutup 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah 

memberikan rahmat, hidayah serta inayahNya yang telah 

dilimpahkan kepada penulis. Sehingga dengan pertolongan dan 

ridho Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan. Selanjutnya 

sholawat bertangkai salam penulis haturkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, semoga dengan sholawat dan salam tersebut 

kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil 

qiyamah kelak. Serta mendapatkan keberkahan ilmu dari 

skripsi yang telah terselesaikan ini. 

Penulis menyadari, meskipun peneliti sudah berusaha 

sepenuh hati, akal, fikiran, tenaga dan waktu dalam 

menyelasaikan tugas akhir skripsi ini. Namun karena 

keterbatasan penulis, maka dengan penuh kesadaran mengakui 

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga 
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peneliti memerlukan saran dan kritikan secara konstuktif demi 

kesempurnaan skripsi ini.  

Akhirnya peneliti menyampaikan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua pihak telah 

membantu penulis senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari 

Allah SWT. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat 

bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal 

alamin. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


