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S.L\IPlJLAN, .L"fPUKASJ DAN SARAN 

A. Simpalaa 

Pelak.sanaan Supervisi mempuoyai tonll"htsi yang signifil.an dettgan Preslzi 

Ke1J3 Gmu dengan mcmberi1.an sumbangan yang efektif scbcsa:r 34~a. Hal ini 

diartilan babwa variasi yang teljadi pada "ariabd Petaksanaan Supervisi sc:~ 34~.;. 

dapat dipn:dibi dalam meningtatbn Prestasi Kerja Gt1n1. Kemampuan Koordinasi 

Kepala madJasah manpunyai hubungan ggnifikao dengan Prcstasi Ketja Guru dengan 

variasi yang terjadi pada variabel Kemampuan Koordinasi Kcpala madrasal• sebcsar 

Selanjutnya. Pelaksanaan Supenisi dm l.:..emampuan Koordinasi Kepa.la 

madrasah. 5eC'3Ia ~ mempunyai ltubungan signifikan dengan 

kepmf~ionaJan dengan memberibn swnbangan elfd:tif scbesar 57%. Hal ini beonaJma 

bah~ -a S~~ dari variasi yang tetjadi Prestasi Keqa Guru dapat diprediksi oleh kedua 

Koordinasi Kepala madrasah secara ber'sama-5mna dapat meoingkatkan Preslasi Kerja 

Guru MAN Se K.abupaten Aceh Tenggarn_ 



D. lmplikasi 

llasil penetitian ioi menunjullan babwa Pelaksanaao SupeNisi dan 

Kenwnpuan Kooolinasi Kepala madrasah rnm...-cyai kontnllusi siguifikan bait 

send.iri-5endiri maupun secaJa be:rsama-sama dengan Prestasi Kelja Guru- Adanya 

k.onlribusi tasebut berimplikasi sebagai berikut: 

f#E'rluma. basil yang diperolcb. dari peucldian ini menunjuUan adallya 

kontribusi positif an1aia Pelaksanaan Supe:rvlsi dr:ogan Prestasi Kerja Gwu. Hal ini 

memberibn penjelasan dan penega.s3Ll balnt'a Pdat.sanaan Supervisi adalah 5alah sam 

clcmco penting yang harus dilakukan pibal sd:olah untuk meningkatkan JRSC~Si 

keJjany.t. Karcna mclalui Pelaksanaan Supavisi ~'3Jlg baik dan bc:rkelanjU1311 ma1-a 

perl:Jaikan mutu di madrasah atau set:olab 1enrunya akan teJWUjud dcngan seodumya 

baik alaU 

tidak baiL: §3DJi1 sctali maka tcutu pula p~ k.erja guru dan upaya pcningb1an mutu 

juga akan turang efelctif pula. begdu j~ sdJal~-a apabila pelaksanaan supavisi 

yang dilakuk:an kepaJa madrasah atau madrasah ~ baik dan berkelanjuran rnaka 

tentunya perbaikan dalam segala bldang ~1lllg dilal'llkan di madrasah tetmasU&.: 

tennmya pmingkalan Pr~i .Kcrja Guru abo eta1if. 

Konsetuensi keterkailan an1a1a Pdaksaoaan Supervisi dengan Preslasi Kerja 

Guru maka berimplikasi k.epada : pihak.. Depag sdalo..-,. pengelola pendidikan meJaL:uhn 

fit and profortes terbadap caJon-caJon kepala madrasah sebingga kepala madrasab yang 

dian[r,kat lllllltinya benar-bcoar bcrt.ualitas UIIIUk memimpin organisasi sekolah. 

Disamping itu juga dila1.-ukan lrainin~alrung Lilususnya mengenai pen.ingkaian muru 



kepemimpinan kepala madrnsah. k.epa1a ~ ilu scodiri ~ barus :r,cl;;kukao 

pcnambahan wawasan kepemirnpinan dengan mcmmca buku. mengiJruti seminaJ dan 

lain seba~ Melalui kegjatan-kegiatau 1ascbur diliarapkan kepernimpinan kcpala 

madrasah dipersepsikan dengan baik oleh gum-gum. 

Kedua, basil yang diperoleh dari peoelilian ini IDCIJIDljullan adanya Jwotribusi 

signifikan amara K.emampuan Kooolinasi KqJaia madntsah dengan Preslasi K.erja 

Guru. I Jal ini memberibn penjdasan dan peoe~ bahwa KemanlpUaD Koordinasi 

Kepala madrasah adalah faktor inlemal yang tel'dapat dalam diri kcpala madrasah y~. 

turut mempengaruhi prestasi kerja ~ru. Dengan demikian kooselruensinya apabila 

kepala madrasah mampu dan memilili temampuan toocdinasi yang bad. mab. 

diyakini ak:an mendorong semakin tinggi pula produktlvitas kelja dan pada gilir.mnya 

abo. meningkatkao pula Prestasi Kerja Guru. Oleb !.;arena itu memperbalikan 

pentingnya penin~ prcstasi ketja t;uru ioi mab mau bdak mau kcpala madrasah 

dituntur t.unul: terus mening:katkan kemampuan kOOilfinasinya dari waktu k~a-cu_ 

Ke~iga, adanya konttibusi signifibn Pelak...<i3naaD Supervisi dan K.emampuan 

Koordinasi Kepala mad.rasah sec.ara bersama-sama tabadap Prestasi K~lja Gwu.. JW 

ini mcnunjukkan baltwa Pelaksanaan Supc:Msi dan K.emampuan K.oordioasl Kepala 

madrasah merupakan haJ yang urgen did3Jam mcningkatkan Picstasi KeQa Guru, 

sepertinra haJnya daJam penelitian iru apabila Pelaksanaan Supavjsi dan Kcmampuan 

Kooroinasi Kepala madrasah tidak bajalan efek:ti.f atan rendah maka tentonya Prestasi 

Kerja Guru juga l.·urang baik/rendah. SebaJiknya apabda Pelaksanaan Supcrvisi dao 



Kemampuan Koordinac;i Kepala mad:rnsah efeklif al.au ti.Gggi maka telltlmya Pre:ssa<iOI 

Ketja Guru dapat tatapai dengan balk pula. 

Konsdrncnsi ketakaitan Pclaksanaan SUpervisi dan Kema:mpuan Koonlinasi 

K.epala madrasah sean. bersama-sama deogalt Preslast Kerja Guru. maka kepala 

madrasah sdalu mclakukan konumi.-asi yang baik dengan gwu-gWlJ dillngkungan 

madnlsah dan dengan pihak stake hokter lai:nnya.. Kcpa)a mad.nsah mcngasah 

l:emampuan kepemimpinan dan kmu.mll.:asl ddiogi"Uogan lcerja maupun di luar 

Ito~ kerja. Di lain pibak jup guru sclalu meningkatkan keprofesionalann~-a 

dengao meningbtkao kemampuan pelaksanaan supervisi dan koord~ dcngan 

mengik..uti pelatihan rnaupun penataran dan bila ~t meogik:uli pcndidlkan 

ke jcnjang peodidikan yang lcbih tinggi. 

C. San~n 

Saran-saran yang disampaik:an scbubmgan dengan temuan pencbtian mi 

adalah sebagai berikut 

1 . Kanw'il Depag Propiosi Sumatent Utan dan Kandepag Kabupaten Accb T enggara 

disamntan fJllefD.berikan kcsempt~an tcpada sduruh kepala madmsah dan guru 

untuk mengikuti pelatihan yang bamanfaat daJam meningkatkan kualitas 

keprofesionalan dan prestasi li:elj~:a 

2_ Kepemimpinan k.epala MAN heodatnya terns ditembangkan melalui petatiban dan 

penal313l1 yang efektif ~ pdaksanaan ~~ dan k:oordinasi akao. mcnjadi 

tak1or pendOrong yang posilifbagi peuingh•• Preslasi Kerja Guru. 
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3. Dalam upaya meningkatkan Prestasl Kelja Gum, ~ya guru selalu mengikuti 

peJat:ihao, pena13T3I1 dan bila memlmg"inkan mcngikuti peodidikan ke jeojang 

pcndidikan yang Jebih tinggi 

4. Peneliti lain, disarankan rnenindak lanjuti peoclitian ini deogan variabel-v.uiabel 

beJbeda yang rurut membenKarl sumbangan n:sbadap prestasi Kerja Guru. 


