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BAB V 

PENUTUP 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

terhadap responden dengan penyebaran kuesioner dan 

mengumpulkan data-data tertulis dari berbagai aspek 

sumber dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Intensitas supervisi akademik kepala sekolah di SMP 

Negeri kec. Ngaliyan Semarang memiliki nilai rata-

rata 80,67 dan standar deviasi       dengan nilai 

tertinggi 100,0 dan nilai terendah 51,14. Dari hasil 

penelitian tersebut kemudian peneliti membuat 

interval kategori menurut SIMPATIKA kemenag 

dan hasilnya baik karena berada pada interval 76  –  

90. Jadi dapat dikatakan bahwa intensitas supervisi 

akademik kepala sekolah di SMP Negeri kec. 

Ngaliyan Semarang tergolong baik. 

2. Kinerja guru di SMP Negeri kec. Ngaliyan 

Semarang memiliki nilai rata-rata 88,87 dan standar 

deviasi 7,98 dengan nilai tertinggi 100,0 dan nilai 

terendah 70,69. Dari hasil penelitian tersebut 
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kemudian peneliti membuat interval kategori 

menurut PermenegPAN dan RB No 16 Tahun 2009 

dan hasilnya baik karena berada pada interval 76  –  

90. Jadi dapat dikatakan bahwa kinerja guru di SMP 

Negeri kec. Ngaliyan Semarang tergolong baik 

3. Pengaruh Intensitas Supervisi Akademik Kepala 

sekolah Terhadap Kinerja Guru guru di SMP kec. 

Naliyan Semarang ditunjukkan dengan hasil uji F 

sebesar 15.299 lebih besar dari Ftabel (3,98) pada 

taraf signifikansi 5% dan Ftabel (7,01) pada taraf 

signifikansi 1%. Dengan tingkat korelasi sebesar 

0,416 dalam kategori sedang karena berada 

direntang 0,400–0,599. Jika diformulasikan dalam 

hitungan persen (%) sebesar 17,3%. Jadi konstribusi 

dari intensitas supervisi akademik kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMP Negeri kec. Ngaliyan 

Semarang  sebesar 17,3% dan sisanya 82,7% 

Dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel dalam 

penelitian ini. Dengan demikian terdapat pengaruh 

yang signifikan antara intensitas supervisi akademik 

kepala sekolah terhadap kinerja guru di SMP Negeri 

kec. Ngaliyan Semarang. Dengan kata lain semakin 
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sering kepala madrasah mensupervisi guru maka 

semakin meningkat kinerja guru tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mencoba 

memberikan beberapa saran yang kiranya dapat 

bermanfaat bagi perkembangan sekolah yaitu: 

1. Sebaiknya SMP Negeri kec. Ngaliyan Semarang 

lebih meningkatkan intensitas supervisi akademik 

terhadap guru sehingga guru mendapatkan 

pelayanan yang baik dan dapat menguasai  

kurikulum yang sedang berlaku. 

2. Sebaiknya SMP Negeri kec. Ngaliyan lebih 

mengembangkan kinerja guru agar lebih baik 

pembelajaran di kelas sehingga terpenuhi hak 

peserta didik. 

3. Sebaiknya SMP Negeri kec. Ngaliyan Semarang 

lebih meningkatkan kinerja guru dengan 

menjalankan aspek-aspek lain yang dapat 

meningkatkan dan mengembangkan kinerja guru 

sehingga pelayanan terhadap peserta didik juga 

membaik. 

 


