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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti mengadakan penelitian dan menganalisis data yang 

telah diperoleh, baik yang bersifat teori maupun lapangan dengan pembahasan 

skripsi yang berjudul “pengaruh persepsi guru tentang supervisi kepala 

madrasah terhadap Profesionalisme Guru di MA Salafiyah Simbangkulon 

Buaran Pekalongan”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Persepsi guru tentang supervisi kepala madrasah MA Salafiyah berada 

dalam kondisi yang baik. Hal ini terbukti dari nilai rata-rata yang diperoleh 

yaitu 75,76470588 berada pada interval 67-82. 

2. Profesionalisme guru MA Salafiyah berada dalam kondisi yang baik 

dengan rata-rata 79,20588235 berada pada interval 71-84. 

3. Hasil analisis regresi menunjukkan mempunyai persepsi guru tentang 

supervisi kepala madrasah pengaruh positif terhadap profesionalisme guru 

MA Salafiyah Simbangkulon Buaran Pekalongan. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil Freg = 9,66458989 > 4,15 (0,05; 1,32) dan Freg = 9, 

66458989> 7,50 (0,01; 1,32). 

 

B. Saran-saran 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi guru tentang 

supervisi kepala madrasah sangat berpengaruh terhadap peningkatan 

profesionalisme guru di MA Salafiyah Simbangkulon Buaran Pekalongan. 

Maka dari itu peneliti memberi saran sebagai berikut: 

1. Bagi kepala madrasah agar lebih meningkatkan peranannya dalam 

membantu guru-guru untuk mengembangkan kemampuannya dalam 

mengelola kegiatan belajar mengajar. 

2. Bagi para guru agar lebih memperhatikan faktor penunjang peningkatan 

profesionalisme guru. Salah satunya supervisi kepala madrasah, dan 
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bersungguh-sungguh, semangat dan sering-seringlah mengevaluasi hasil 

mengajar. 

3. Supervisi kepala madrasah merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi peningkatan profesionalisme guru, hendaknya kepala 

madrasah selalu menjaga hubungan baik dengan guru-guru dan masing-

masing sadar akan tugas dan tanggung jawab serta lebih bersemangat 

dalam meningkatkan profesionalisme guru. 

 

C. Penutup 

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas 

berkat rahmat-Nya sehingga penulis memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pembuatan skripsi ini dari awal hingga akhir, semoga 

bantuan yang telah diberikan mendapat balasan serta diterima sebagai salah 

satu amal di hadapan Allah SWT. 

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulis 

menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan dalam 

penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran senantiasa penulis harapkan 

demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat 

memohon, juga tempat berlindung. Semoga skripsi ini bermanfaat, khususnya 

bagi penulis dan para pembaca semuanya. Amin. 


