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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dikemukakan pada halaman-halaman sebelumya maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara Pelaksanaan 

Supervisi Akademik Oleh Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru di 

Sekolah Menengah Pertama Negri 02 Sabak Auh Kabupaten Siak. 

Pengaruh tersebut sebesar 0,453, dengan demikian rxy = 0,453 lebih besar 

dari r tabel pada taraf signifikan 5% dan lebih kecil dari r tabel pada taraf 

signifikan 1%. (0,361<0,453<0,463). Alternatif ada pengaruh antara 

pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru 

di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sabak Auh Kabupaten Siak dan 

yang lainya dipengaruhi oleh variable-variable lain. Dengan sendirinya 

Hipotesis Nol yang berbunyi tidak ada pengaruh Pelaksanaan supervisi 

Akademik oleh kepala sekolah terhadap kinerja guru di tolak. Dengan kata 

lain semakin baik supervisi akademik maka semakin baik pula kinerja 

guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 02 Sabak Auh Kabupaten 

Siak. 
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B. Saran  

1.  Kepada Kepala Sekolah SMPN 02 Sabak Auh agar dapat 

melaksanakan supervisi akademik dengan waktu yang bervariasi, atau 

melaksanakan supervisi akademik pada jam pertama atau jam kedua 

dalam KBM karna pada waktu pagi hari guru-guru masih semangat 

2. Peningkatan kinerja guru dapat dilakukan dengan peningkatan kualitas 

kepemimpinan kepala sekolah yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap bawahannya serta diciptakannya suasana kerja yang kondusif 

sehingga warrga sekolah merasa senang berada di sekolah 

3. Untuk para guru, hendaknya selalu berupaya meningkatkan kinerja 

yang dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai pelatihan, sertifikasi 

guru, dan mengikuti berbagai kegiatan yang telah diprogramkan oleh 

sekolah melalui kepemimpinan kepala sekolah, dan guru hendaknya 

selalu menjaga citranya sebagai tenaga pendidik yang tidak hanya 

menyampaikan pelajaran di kelas, akan tetapi harus sebagai panutan 

serta tauladan bagi anak didiknya, masyarakat dan lingkungan sekolah 

dimanapun guru tersebut berada 

4.  Dengan segala keterbatasan yang ada pada peneliti, tentunya hasil 

peneliti ini tidaklah sempurna, sehingga diharapkan dapat menerima 

saran dan kritik yang membangun dari peneliti selanjutnya. 


