
    

BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai 

pengaruh supervisi akademik kepala sekolah terhadap kemampuan profesional 

guru mata pelajaran ekonomi di SMA YLPI Perhentian Marpoyan Pekanbaru, 

maka dapat disimpulkan bahwa: 

   Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh supervisi akademik 

kepala sekolah terhadap kemampuan profesional guru mata pelajaran 

ekonomi. Hal ini terbukti dengan perolehan rhitung nya sebesar  0,950 dan 

rtabelnya dengan taraf 5% sebesar 0,878 dan taraf 1% 0,959 (              < 

     ). 

   Persentase konstribusi supervisi akademik kepala sekolah terhadap 

kemampuan profesional guru pada  Mata Pelajaran Ekonomi adalah sebesar 

87,1% dan sisanya 12,9%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini. 

   Melalui wawancara dengan kepala sekolah diketahui bahwa terdapat kendala 

yang berasal dalam melakukan supervisi dan meningkatkan kemampuan 

profesional guru. Kendala kepala sekolah ini diatasi dengan supervisi secara 

langsung dan tidak langsung. Supervisi secara langsung dilakukan dengan 

cara memantau guru selama pengajaran, kesiapan materi ajar, 

memperhatikan teknik mengajar, memperhatikan reaksi siswa saat 

    



    
 

pengajaran, memperhatikan kesesuaian rencana pengajaran dan hasil evaluasi 

sementara selama pengajaran di akhir kelas. Sedangkan supervisi secara 

tidak langsung adalah supervisi yang yang dipertanyakan melalui rapat 

bulanan, hal ini terlihat dari antusias pengajar terhadap perubahan anak 

didiknya dengan melakukan perbaikan teknik pengajaran. Hasil supervisi 

kepala sekolah akan disampaikan kepada guru secara empat mata dan 

evaluasi keseluruhan pada saat rapat bulanan. Kepala sekolah akan 

merumuskan evaluasi supervisi dengan membuat perencanaan perbaikan 

kedepannya pada akhir semester, agar nantinya di awal tahun semester 

perbaikan ini dapat segera dijalankan. 

 

B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, didapati hasil yang telah 

diuraikan pada kesimpulan di atas. Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin 

memberikan saran-saran yang diharapkan dapat membantu Kepala Sekolah dan 

Guru. Adapun saran-saran tersebut yaitu: 

   Kepala sekolah hendaknya mendokumentasikan pencapaian supervisi yang 

telah dijalankan dan menampilkan hasil supervisi tersebut dalam bentuk 

grafik dan gambar bukan hanya dengan bahasa dan pendataan saja, sehingga 

guru-guru dapat mengetahui dan memahami pencapaian pembelajaran dan 

pengajaran guru saat ini. 

    



    
 

    Kepala sekolah dapat menampilkan hal ini dalam setiap rapat bulanan guru 

mata ajar dan melalui pertemuan empat mata langsung dengan para guru 

tersebut. 

   Guru hendaknya mampu menerima setiap kritik dan saran dari kepala 

sekolah setelah dilakukan supervisi. Hal ini diharapkan agar adanya peran 

serta guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya sendiri dengan 

memahami kelebihan dan kekurangan guru dalam sistem belajar mengajar. 

   Kepala sekolah dan guru mampu bekerja salam dalam perbaikan sistem 

pengajaran siswa-siswi di kelas. 

   Pengawas hendaknya terus menyempurnakan dan melakukan program 

pembinaan supervisi terhadap kinerja kepala sekolah di lingkungan kerjanya  

 

    


