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BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Hasil Penelitian di lapangan tentang supervisi Kepala Sekolah

terhadap kinerja guru PAI Se-Kecamatan Pomalaa dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Supervisi yang dilaksanakan Kepala Sekolah terhadap kinerja guru PAI

SDN Se-Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka dengan beberapa tahap

seperti membuat perencanaan supervisi, Tehnik pelaksanaan supervisi,

Penilaian / pengawasan kinerja guru, peningkatan profesionalisme guru

dan melakukan tindak lanjut, dengan tingkat keberhasilan dari 14 Kepala

Sekolah  mencapai 67 % atau tingkat sedang (baik) .

2. Kinerja Guru PAI di kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, melalui

penilaian kinerja seperti Perencanaan pembelajaran, Kegiatan

Pembelajaran, Pengelolaan nilai atau evaluasi dan bimbingan

Ekstrakurikuler ,  dengan tingkat keberhasilan  dari 14 guru PAI

mencapai 72 % atau berada pada tingkat sedang atau baik. Yang berarti

pelaksanaan Supervisi Kepala Sekolah terhadap kinerja guru PAI  baik,

dengan pencapaian 67 % telah memotivasi peningkatan kinerja guru PAI

hingga  mencapai tingkat keberhasilan 72 % .

3. Faktor pendukung pelaksanaan supervisi Kepala Sekolaha terhadap

kinerja guru PAI SDN Se-Kecamatan Pomalaa adalah kelengakapan
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sarana dan prasarana, kesedian guru untuk disupervisi baik dalam hal

administrasi, proses pelaksanaan maupun proses penilaian, sedangkan

faktor penghambatnya adalah : program perencanaan supervisi yang telah

dibuat tidak sesuai dengan pelaksanaan, kompetensi Kepala Sekolah

selaku supervisor belum memadai, guru PAI belum Profesional dalam

mengelolah pembelajaran terutama k13, Sarana dan prasarana belum

lengkap dan belum terbentuk KKG PAI sedangkan solusi dari hambatan

tersebut adalah : Pelaksanaan Kepala Sekolah harus terjadwal, Kepala

Sekolah perlu peningkatan wawasan dalam hal pelaksanaan supervisi baik

melalui pelatihan, pendidikan,seminar, worshop,dll, Perlunya peningkatan

profesionalisme guru PAI, Pengadaan sarana dan prasaran yang memadai,

dan Perlunya membentuk KKG PAI

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pendidik/Guru senangtiasa berusaha mengembangakan diri dalam upaya

peningkatan kinerja dengan belajar, baik secara mandiri maupun dengan

bantuan orang lain,karena ilmu pengetahuan semakin tahun semakin

meningkat, oleh karena itu jangan terlena dengan pengetahuan yang

sudah ada tetapi harus terus berkembang demi peserta didik yang

merupakan amanah dari ALLAH SWT, untuk mewujudkan generasi

Islam yang cerdas spritual dan cerdas intelektual.

2. Bagi Kepala Sekolah SDN, senangtiasalah melakukan supervisi terhadap

Guru PAI secara optimal  sebagai upaya pembinaan terhadap mutu guru
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demi peningkatan sekolah, agar bisa bersaing dan maju ditengah

perkembangan pendidikan zaman IT.

3. Bagi Kabid pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota, senagtiasa terus

aktif memberikan pelatihan secara merata dan berkesinambungan

terhadap guru PAI tentang konsep peningkatan kinerja guru dan cara

melakukan supervisi bagi Kepala Sekolah.

4. Bagi kepala kantor kecamatan,senagtiasa memberikan dukungan dalam

pengembangan sekolah-sekolah  yang ada diwilayah kecamatan tersebut

dengan memberikan informasi atau saran dalam peningkatan tersebut.

5. Bagi program studi Manajemen Pendidikan Isalam (MPI)  IAIN Kendari,

diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang berguna,serta

pengayaan dan pengembangan tentang konsep Supervisi Pembelajaran

Kepala Sekolah dalam meningkatakan Kinerja Guru PAI kepada

pengajar, pimpinan dan mahasiswa diprogram studi Manajemen

Pendidikan Islam

6. Bagi Peneliti lain, sebagai inspirasi untuk mengkaji lebih mendalam

tentang supervisi pembelajaran Kepala Sekolah dalam meningkatkan

kinerja guru, mengingat masing-masing sekolah/madrasah memiliki

keunikan tersendiri dalam melakukan supervisi.


