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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi teknik supervisi individual kepala Madrasah MTs NU 

Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus antara lain: Dalam 

melaksanakan tugas sebagai supervisor kepala MTs Wahid Hasyim 

salafiyah jekulo kudus menggunakan teknik supervisi individu dan 

memiliki 5 metode dalam penerapannya diantaranya (a) kunjungan 

kelas. (b) observasi kelas. (c) kunjungan antar kelas. (d) percakapan 

pribadi. Dan (e) menilai diri sendiri. 

2. Taktik dari teknik supervisi individual kepala Madrasah yang 

dilakukan di MTs NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus 

menerapkan taktik antara lain: (a) supervisi kunjungan kelas terdapat 

3 tahap, yaitu: persiapan, Proses,dan Tindak Lanjut. (b) supervise 

observasi kelas dilakukan dengan memakai instrumen yang telah 

disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. (c) supervise 

kunjungan antar kelas dengan cara kunjungan yang dilakukan guru 

dengan guru sebaya. (d) supervisi percakapan pribadi dengan cara 

Interview  pribadi dilakukan oleh seorang supervisor dan seorang 

guru. (e) supervisi menilai diri sendiri dengan cara menilai guru 

dengan menggunakan angket dan instrumen. 

3. Hasil dari tehnik supervisi individual yang dilakukan kepala 

madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru Agama 

Islam di MTs NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus antara lain: 

(a) supervisi kunjungan kelas membantu guru menjadi profesional. 

(b) supervisi observasi kelas dapat mempelajari situsi belaja 

rmengajar. (c) supervisi kunjungan antar kelas memberikan wawasan 

baru bagi guru. (d) supervisi percakapan individu memberikan solusi 

terhadap guru yang mempunyai problem. (e) supervisi menilai diri 

sendiri memberikan informasi secara obyektif kepada guru tentang 

peranannya di kelas. 

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian tentang Model Teknik Supervisi Individual 

dalam meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Agama Islam Di 

MTs NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus, maka peneliti 

memberikan saran-saran sebagai berikut: 

 

1. Kepada Kepala Sekolah 

Dalam usaha meningkatkan kompetensi profesional guru agama 

islam di MTs NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus, sebaiknya 

kepala sekolah: 
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a. Mengadakan diskusi, pelatihan, seminar pendidikan, studi 

banding dalam pengembangan kompetensi keguruan. 

b. Mengadakan supervisi pelaksanaan program pengajaran dalam 

proses pendidikan secara kontinue. 

c. Menambah saranadan prasarana serta fasilitas sumber belajar. 

 

2. Kepada Para Pendidik 

Dalam usaha meningkatkan kompetensi profesional guru agama 

islam di MTs NU Wahid Hasyim Salafiyah Jekulo Kudus, sebaiknya 

guru : 

a. Mengikuti diskusi, pelatihan, penataran, seminar pendidikan, 

studi banding, studi lanjut serta belajar mandiri. 

b. Membentuk kelompok kerja guru sebagai sarana komunikasi 

agar dapat sharing pengalaman dalam mengajar. 

3. Kepada Peneliti yang Akan Datang 

Kepada peneliti yang akan datang, diharapkan penelitian 

mengenai Model Teknik Supervisi Individual dalam meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru agama islam, supaya dikaji lebih lanjut 

dengan berbagai metode penelitian yang lain agar diperoleh 

penemuan-penemuan baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak 

lembaga pendidikan demi terselenggaranya pendidikan yang 

berkualitas. 

 

C. Penutup 

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan 

hidayah, inayah dan cahaya ilmunya sehinggadiiringi dengan alunan 

ayat-ayatnya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.Semua ini 

adalah kebahagiaan yang tiadatara dari-nya yang selalu diwajibkan 

peneliti untuk bersyukur tiada henti. Peneliti mengucapkan terima kasih 

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, 

saran, dan bantuan sehingga dapat tersusun sedemikian rupa.Dan apabila 

ada kesederhanaan 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 tegursapa 

dari pembaca berupa kritikan maupun masukan sangat peneliti harapkan 

demi perbaikan dimasa yang akan datang. 

Akhirnya semoga apa yang tertuang dalam skripsi ini, di harapkan 

dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi 

para pembaca. Serta dapat memberikan konstribusi keilmuan dalam 

bidang pendidikan agama islam. Amiiinnnnnn........ 

 


