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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dengan judul “Implementasi 

supervise pendidikan dalam meningkatkan keprofesionalitas kerja guru di 

MTs negeri 2 kudus ” maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Implementasi supervise pendidikan dalam meningkatkan 

keprofesionalitas kerja guru di MTs negeri 2 kudus adalah kualitas 

sebelum ataupun sesudah dilakukannya supervise, sehingga nanti 

kepala madrasah bisa memberikan pembinaan kepada guru tersebut 

kekurangan apa yang tenaga pendidik dalam proses pembelajaran 

tersebut ditinjau melalui workshop, diklat maupun melakukan 

pembinaan pribadi dengan kepala madrasah untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran tersebut. 

2. Pelaksanaan supervise pendidikan tipe klinis untuk meningkatkan 

keprofesionalitas kerja guru di MTs Negeri 2 Kudus adalah krgiatan 

tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali atau biasanya di lakukan 

satu tahun dua kali,  

a. Hasil dari perencanaan supervisi pendidikan tipe klinis untuk 

meningkatkan keprofisonalias kerja guru p di MTs Negeri 2 

Kudus kompetensis guru yang berkualitas. 

kompetensi guru di Mts negeri 2 Kudus sudah sangat berkualitas 

hal ini dikarenakan adanya seleksi ketat dalam penerimaan 

pendidik di madrasah ini. secara umum guru di MTs Negeri 2 

kudus memiliki empat kompetensi sebagai seporang pendidik 

yaitu kompetensi pedagogik, kepridaian, profesional dan sosial. 

b. sarana dan prasarana 

sarana dan prasana di MTs Negeri 2 Kudus sudah sangat 

memadai, mulai dari lokasi madrasah yang resrensetatif, 

tersedianya berbagai macam fasilitas-fasilitas yang menunjang 

pembelajaran. mulai dari laboratorium, ruang perpustakaan, 

proyektor,. sehingga dengan maksimalnya sarana dan prasarana 

yang ada dapat mensukseskan program kegiatan belajar mengajar. 

c. monitoring dari kepala sekolah. 

kegiatan monitoring kepala sekolah dilakukan 1 tahun 2 kali. 

kegiatan ini bertujuan untyuk mengetahui secara langsung terkait 

pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan. selain itu juga 

menerima masukan dari para guru dan siswa yang berhubungan 

dengan kegiatan ini. sehingga kedepanya kegiatan supervisi 

pendidikan yang dilakukan di MTs negeri 2 Kudus dapat berjalan 

dengan bauik lagi.  
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B. Saran  

Dalam penelitian ini sebaiknya kepala sekolah MTs Negeri 2 Kudus lebih 

konsisten dalam melakukan kegiatan supervis terhadap tenaga 

kependidikan supaya kinerja tenaga pendidik semakin meningkat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


