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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 
Berdasarkan pembahasan di bab sebelumnya, maka 

penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Supervisi Kepala 

Madrasah Untuk Meningkatkan Kompetensi Pedagogik 

Guru DI MI NU Maslakul Falah Undaan Kudus Tahun 

Pelajaran 2019/2020.” Dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Supervisi kepala madrasah di MI NU Maslakul Falah, 

menurut peneliti dapat dikategorikan cukup efektif. Hanya 

saja waktu pelaksanaannya kurang maksimal yaitu satu 

bulan sekali, teknik yang digunakan adalah teknik 

individual dengan supervisi kunjungan kelas dan observasi 

kelas yang dilakukan kepala madrasah, pertemuan individu 

dan evaluasi diri, serta instrument pengumpulan data yang 

dipakai yaitu berupa daftar penilaian supervisi akademik. 

2. Peningkatan kompetensi pendagogik guru di MI NU 

Maslakul Falah, menurut peneliti dikategorikan signifikan, 

peningkatan kompetensi pedagogik guru dapat dilihat dari 

beberapa pencapaian yang tampak dari guru  seperti guru 

merasa termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya  

dalam mengelola pembelajaran, guru juga menyadari 

tugasnya sebagai profesi keguruan untuk melengkapi 

administrasi sebelum KBM. 

3. Pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan di MI NU 

Maslakul Falah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik 

guru menurut peneliti dikategorikan efektif dan signifikan. 

Pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan tahapan 

supervisi. Kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi 

melalui beberapa tahapan yaitu pertemuan awal (pra 

observasi), pengamatan pembelajaran (Observasi) dan 

pertemuan balikan (pasca observasi). Dengan demikian hal 

ini dibuktikan dengan nilai rata-rata supervisi yang 

dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru diatas nilai rata-rata standart 

yang ditentukan oleh kepala madrasah. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti memberikan 

saran kepada berbagai pihak di MI NU Maslakul Falah Undaan 

Kudus yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah khususnya di MI NU Maslakul Falah 

Undaan Kudus agar senantiasa terus menerus menjalankan 

supervisi dan hendaknya selalu berusaha terus menerus 

menggali ilmu agar dapat memimpin madrasah dengan 

baik dan agar dapat memberi pembekalan kepada guru-

guru karena kepala madrasah sangatlah berpengaruh 

terhadap guru-guru dalam mengerjakan tugas-tugasnya. 

2. Bagi Guru 

Para guru di MI NU Maslakul Falah Undaan Kudus 

hendaknya mampu termotivasi dengan kegiatan supevisi 

yang dilakukan oleh kepala madrasah dan senantiasa terus 

untuk meningkatkan kinerjanya dan menjadi guru yang 

profesioanl sehingga menghasilkan peserta didik yang 

berprestasi. Guru harus lebih aktif dan inovatif dalam 

pembelajaran dengan selalu mencari metode dan strategi 

pembelajaran yang sesuai untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan serta administrasi yang menjadi yang menjadi 

kewajiban seorang guru harus secara rutin dikerjakan, agar 

nantinya tidak akan menjadi sebuah beban.  

 

C. Penutup 
Syukur Alhamdulillah dengan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 

skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun senantiasa 

penulis nantikan guna perbaikan dikemudian hari. 

Demikianlah skripsi yang dapat penulis hadirkan, 

semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. 

Atas perhatiannya penulis ucapkan terimakasih. 

 

 


