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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa pelaksanaan supervisi yang dilakukan pengawas SD/MI di Kecamatan

dalam meningkatkan kinerja dan pengembang profesionalisme guru, dapat

dikatakan pada dasarnya pengawas telah berusaha untuk melaksanakan supervisi

sebaik mungkin meskipun belum optimal karena realita yang dihadapi di lapangan

ternyata berbeda. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan pengawas

sebagai dengan menyusun program kepengawasan seperti Rencana

Kepengawasan Akademik dan Rencana Kepengawasan Manajerial dalam kurung

waktu satu tahun maupun program kerja kepengawasan untuk satu semester yang

dijadikan sebagai pijakan bagi pengawas dalam melaksanakan tugasnya. Sebelum

melakukan observasi kelas atau kunjungan kelas, pengawas menginformasikan

kepada guru melalui Kepala Sekolah  tentang waktu kedatangannya. Melakukan

observasi kelas dan kunjungan kelas. Melakukan supervisi administrasi.

Melakukan diskusi empat mata dengan guru setelah observasi dan kunjungan

kelas. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa  dalam pelaksanaan  kegiatan supervisi

pengawas masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas, kendala

tersebut dapat disimpulkan oleh peneliti yaitu terdiri dari kendala internal yang

berasal dari dalam diri pengawas itu sendiri dan  kendala eksternal yang

ditemukan pengawas ketika melaksanakan tugas di lapangan. Pengawas

mengupayakan langkah-langkah yang menjadi solusi dalam meningkatkan kinerja
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dan profesionalisme guru yaitu dengan memberikan motivasi kepada guru-guru

untuk lebih mencintai profesinya, serta meningkatkan kompetensinya yang

menjadi modal dalam melaksanakan tugas pokok guru. Pengawas mengupayakan

untuk mengopyimalkan peran KKG sebagai wadah untuk memberikan bimbingan

dan pelatihan kepada guru-guru dalam upaya meningkatkan kompetensi, kinerja

dan profesionalismenya sebagai tenaga pendidik. Melalui KKG guru akan

memperoleh peningkatan wawasan sehingga akan menghasilkan guru yang

bermutu.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan tugas kepengawasan disekolah dapat berjalan dengan

baik, maka sebaiknya intensitas kehadiran pengawas dalam melakukan

supervisi terhadap sekolah dan guru binaannya ditingkatkan. Disisi lain

pengawas juga diharapkan melakukan koreksi, perbaikan dan evaluasi dari

hasil supervisi yang dilakukannya agar kedepannya ada acuan pelaksanaan

tugas monitoring untuk tiap-tiap satuan pendidikan, serta diharapkan

kepada pihak yang terkait untuk mengangkat pengawas agar berpedoman

pada regulasi yang ada sehingga mengahasilkan tenaga pengawas yang

memilki kompetensi yang bagus.

2. Agar kinerja dan profesionaliseme guru SD/MI di Kecamatan Katobu

lebih optimal dan memberikan kontribusi yang memadai terhadap peserta

didik dalam proses pembelajaran, seharusnya guru mendapat perioritas

utama untuk diberikan pendidikan dan pelatihan serta workshop terkait

dengan tugas-tugas keprofesionalannya selaku guru. Selain itu guru
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diharapkan lebih giat belajar serta perlunya motivasi diri untuk

mengembangkan kompetensi profesionalnya secara berkelanjutan.
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