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BAB   V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam tesis ini, maka 

peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Implementasi supervisi akademik di MAN 2 Pekalongan telah dilakukan 

berdasarkan prinsip-prinsip umum supervisi akademik, namun teknik menyeluruh 

terhadap metode supervisi belum  maksimal. Teknik dan metode yang digunakan 

oleh supervisor sebagai pedoman dalam proses supervisi telah berdasarkan 

prinsip-prinsip dan komponen-komponen supervisi, namun implementasinya 

dalam metode dan teknik belum terlaksana secara maksimal. Supervisor belum 

maksimal dalam melaksanakan berbagai variasi teknik supervisi akademik yang 

dapat mendorong guru aktif, kreatif dan kritis dalam mencari dan menemukan 

makna yang mendalam terhadap supervisi  yang alaminya.   

Implementasi supervisi akademik di MAN 2 Pekalongan dilakukan oleh kepala 

Madrasah secara langsung, namun karena jumlah guru MAN 2 yang banyak, 

maka pelaksanaannya juga di distribusikan kepada semua wakamad dan beberapa 

guru senior. Ini dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan  supervisi 

akademik, kepala MAN 2 Pekalongan dengan melakukan inovasi supervisi secara 

berjenjang dengan melibatkan seluruh wakamad dan beberapa guru senior sebagai 

supervisor.  

Impelemtasi supervisi akademik di MAN 2 Pekalongan  terjadi dengan baik 

karena didukung oleh: kompetensi kepala madrash yang professional, 
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profesionalime guru, iklim madrasah yang kondusif dan dukungan seluruh 

stakeholder madrasah. 

2. Implementasi tindaklanjut supervisi akademik telah dilakukan dengan baik. 

Tindaklanjut hasil supervisi akademik kepala madrasah di MAN 2 Pekalongan 

adalah bagi guru yang sudah professional, guru tersebut di beri kesempatan untuk 

menjadi supervisor dan pembina bagi guru lain, sedangkan bagi guru yang belum 

professional, dilakukan pembinaan intenal dan pelatihan-pelatihan, kursus-kursus 

dan mengikutkan mereka dalam MGPM.  

B. Saran 

1. Kepala MAN 2 Pekalongan hendaknya secara terus menerus melakukan 

perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan supervisi akademik Salah satu upaya 

yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan kordinasi secara sistematis 

dengan pengawas madrasah yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada 

guru-guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.  

2. Inovasi yang dilakukan oleh kepala MAN 2 dengan mendelagasikan peran 

supervisor kepada semua wakil kepala madrasah dan beberapa guru senior 

hendaknya dilakukan secara selektif dan seksama, karena tidak seluruh wakil 

kepala dan beberapa guru senior mempunyai kompetensi supervisor yang 

memadai. 

C. Penutup 

Demikian karya yang dapat penulis susun dari studi yang cukup panjang dan 

melelahkan serta usaha yang maksimal. Tesis ini dapat diselesaikan oleh penulis 



 137 

hanya berkat rahmat, karunia dan pertolongan Allah swt, dan do’a, dorongan serta 

kesabaran seluruh keluarga,  

Penulis  menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kelemahan  dan 

kekurangsempurnaan dalam penyusunan makalah ini bahkan mungkin  jauh dari 

harapan dari semua pihak dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan 

penulis Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun penulis harapkan dari 

pembaca demi penyempurnaan tesis ini.  

 
 


