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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan dan analisa data 

yang telah penulis lakukan terkait dengan pelaksanaan supervisi  
kepala madrasah  di MAN 2 Kudus yang telah terurai dalam bab-
bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis memberikan 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perencanaan peningkatan kompetensi guru  melalui supervisi 

Kepala Madrasah di MAN 2 Kudus dilakukan secara efektif 
dan efesien, Dalam melaksanakan persiapan supervisi, kepala 
madrasah hanya melibatkan waka kurikulum dan dua orang 
staff hal ini memudahkan kepala dalam koordinasi sehingga 
kepala madrasah dalam menyusun perencanaan supervisi mulai 
penjadwalan, penyusunan instrument, dan evaluasi supervisi 
dapat berjalan secara efektif dan efesien  

2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi guru melalui supervisi 
Kepala Madrasah di MAN 2 Kudus Kudus menggunakan 
pendekatan langsung dan teknik individu dengan langkah-
langkah seberikut ini: a). Persiapan, b). Pelaksanaan , c). 
Evaluasi dan tindak lanjut,  d). Laporan pelaksanaan supervisi 
akademik.  

3. Dampak positif dari pelaksanaan supervisi Kepala Madrasah  
bagi guru di MAN 2 Kudus Meningkatkan kompetensi 
kepribadian guru, kompetensi sosial guru, kompetensi 
profesional guru dan kompetensi pedagogik guru. Hal ini lebih 
menonjol pada pada kompetensi professional guru , dengan 
pendekatan langsung kepala madrasah langsung mengetahui 
profesionalisme guru dalam mengajar dan kepala madrasah 
dapat memberikan masukan-masukan dalam rangka 
meningkatkan kompetensi guru secara langsung. 
 

B. Saran 
Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam 

penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan supervisi kepala 
madrasah  di MAN 2 Kudus, maka penulis hendak menyampaikan 
saran sebagai berikut: 
1. Bagi kepala madrasah, hasil penelitian ini dapat menjadi salah 

satu informasi tentang perlunya peninjauan kembali kegiatan 
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pelaksanaan supervisi kepala madrasah  di MAN 2 Kudus. 
Bahwa kepala madrasah memiliki peranan yang penting dalam 
pelaksanaan supervisi . oleh sebab itu kepala madrasah harus 
memiliki kompetensi managerial yang baik  agar mampu 
melaksanakan kegiatan supervisi dengan baik sehingga 
pembelajaran semakin efektif dan bermutu. 

2. Bagi guru dan pegawai hendaknya selalu berupaya untuk 
meningkatkan kemampuan dan profesionalitas dalam 
menjalankan tugasnya melalui berbagai upaya mandiri yang 
bisa dilakukan.  

3. Bagi pelaku pendidikan, hendaknya penelitian ini sebaga bahan 
refrensi dalam melaksanakan tugas pendidikan sehingga 
menjadikan pendidikan semakin berkualiatas. 

4. Bagi peneliti lain, kiranya dapat ditindaklanjuti penelitian ini 
karena dengan pemahan yang lebih luas karena supervisi 
akademik di MAN 2 Kudus sangat unik. 
 

C. Penutup 
Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah 

memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tesis ini. Adanya kekhilafan dan kekurangan 
menyadarkan penulis sebagai manusia yang tidak sempurna akan 
ketidaksempurnan Tesis ini. Oleh karena itu, kritik maupun saran 
yang konstruktif sangat penulis harapkan demi untuk perbaikan di 
dalam penelitian yang akan datang. Sebagai akhir kata, terbayang 
harapan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada 
umumnya dan khususnya bagi penulis sendiri dimasa-masa yang 
akan datang. Aminn Ya Rabbal ‘Alamin. 


