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A. Simpulan 

BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

Dari 1\asil pengujian hipou:sis penelitian yang diajukan terbukti 

bahwa variabcl supervisi dan akwalisasi diri, baik =ara sendiri-sc:ndiri 

maupun secara bcrsama~ma mernpunyai bubungan positif yang bcrani 

dengan kinerja guru. Okh karena itu, dari jabaran hasil pemituogan dan 

pengujian hipotesi5 scpelli dikcmultakan pada bab terdahulu dapat 

diantbil bcbcrapa simpulan sebagai bcrik:ut: 

Pertama; Supervisi mcmpunyai hubungan positif yang bcrarti 

dengan kinerja guru biologi SMA Negeri di Kota Medan. Oari hasH 

perhitungan dapat diketahui besamya kekuatan hubungan tersebut yang 

diperlihutkan oleh bcsamya koefisien k:on:las~ koefisien determinasi dan 

persamaan regrtsi hubungan antara kec.lua variabel. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi supervisi, maka akan semak.in meningkatkan 

kinerju guru biologi SMA Negeri di Ko1.a Medan. 

Kedua; Aktualisasi diri mempunyai hubungan posit if yang berarti 

dengan kinerja guru biologi SMA Negeri di Kota Medan. Dari hasil 

perhitungan dapat diketahui bcsamya kekuatan hubungan tersebut yang 

diperlihatkan olch bcsamya koefisien korelasi, koefisien determinasi dan 

persamaan regn:si hubungan antara kedua variabel. Hal ini menunjukkan 

bahv.a sc:rnakin tinggi aktualisasi diri, maka akan semakin meningj(atkan 

kinerja guru biologi SMA Ncgeri di Kota Medan. 
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l<etiga; Supervisi dan aktualisasi diri secara bersama-sama 

mempunyai hubungan positif dan berarti dengan k.inerja guru biologi 

SMA Negeri di Kota Medan. Kekuacan hubungan ketiga variabel tersebut 

diperlihatkan oleh besamya koefisien lcorelasi, kocfisien determinasi dan 

persamaan regrcsi ketiga variabel. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

tinggi supervisi dan aktualisasi diri secara bersama-sama, maka ;dean 

semakin meningkatkan kinerja guru biologi SMA Negeri di Kota Medan. 

Dari hasil ana !isis korelasi parsial dikelahui bahwa jika hubungan 

variabel-variabel bebas tersebut jika dipelajari sendiri-sendiri dengan 

mengontrol variabel bebas lainnya, temyata hasilnya menunjukkan 

hubungan yang positif dan signifikan. Dcngan demikian dapat dikatakan 

hubungan antara supervisi dengan kinerja guru apabila variabel 

aktualisasi diri dikontrol, temyata hub<Jngannya signifikan. Di sisi lain 

hubungan antara aktualisasi diri dengan kinerja guru apabila variabel 

supcrvisi dikontrol. temyata hubungannya juga signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa. supervisi dan aktualisasi diri dengan kinerja guru 

baik sccaro sendiri-sendiri maupun seeara bersama-sama dengan 

melakukan pengontrolan pada salah satu variabel bebas adalah signifikan. 

Dari hasil pengujian hipotesis juga dapat diketahui bahwa salah 

satu dari dua Yllriabel bebas, yakni variabel supervisi, bailc secara sendiri

sendiri maupun seeara bersama·sama dengan roengon!rol variabel laiMya 

mcrupakan variabel yang memberikan sumbangan lebih besar lerhadap 

kincrja guru biologi SMA Negeri di l<ota Medan. Hal ini berarti unluk 

meningkatkan kinerja guru biologi SMA Negeri di KOla Medan dapal 
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ditempuh dcngan cara mengefelctifkDn supervisi dan untuk selanjutnya 

baru meningkatkan aktualisasi diri. 

B. lmplilutsl Uasll Temuall 

lmplikasi hasil temuan inl meounjukkan bahwa peninglanan 

kinerja guru biologi di SMA Negen Kota Meda~ didukung oleh 

efclctifnya supervisi. ak1ualisasi diri guru itu sendiri. Dalam hal ini 

cfclctifi!IIS supcrvisi harus diupayakan scdemikian rupa untuk mendukung 

dan mcningkatknn kincrja guru secara umum dan guru biologi di SMA 

Ncgeri Kotn Medan khususnya. 

Ocrdasnrkan pengujian hipotesis dan simpulan sebagaimana 

diuraikan dalom bab terdahulu, maka scbagai implikasi dari hasil 

penelitian ini adalah: 

I. Upnya Meulngkatkan Supervisi Unl\lk Meningkatkao J(joerja 

Guru Diolugi di SMA Ncg~;i Kota Medan 

Scpervisi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas 

pembelnjaran janganlah ditafsirkan seeara sernpit, yang scmata·mata 

hanya ditckankan pada pcningkatan pengctahuan dan ketcrampilan 

mcngajar guru, tetapi pada peningkatan pcngetahuan dan pada 

pcningkatan komitmen, kemauan, dan motivasi guru melaksanakan 

tugasnya. 

Dalam pela!...sanaan supcrvisi di lapangan dilakukan oleh kepala 

sckolah scbagai pimpinan dan supe1Visi pembdajaran dilakukan oleh 

pengawas sckolah yang dalam ltaitan penelitian ini. supcrvisi 

pembelaJnran yang dilakukon pcngawas sckolah. Proo.,ram supervisi 
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scbainya mcngikutscrtakan para guru dalam perencanaan, pelasanaan, 

don evalusi program supervise itu scndiri. 

l . Upaya Meulogklltkan Akt uali$ul Diri Uat11k Meningkalkan 

Klnorj a Guru Biologl di SMA Neg.eri Kola Medan 

Pengimplikasian aktualisasi diri guru dapat terwujud melalui 

kemampuan menerima keberadaaru~ya sebagai manusia seutuhnya, 

keinginan uniUk berprcstasi, peociptaan kebermaknaan hidup, kesadaran 

akan tugas dan tanggungjawabnya scbagai guru. 

Aktua lisasi diri merupakan hal penting yang harus dimiliki 

seorong guru, dengan tingkat aktualisasi diri yang cukup tinggi guru akan 

memiliki rasa percaya diri yang kuat. tanggung jawab akan tugasnya 

scbagai guru yang selalu ntengikuti perkembangan teknologi pendidikan 

yang scnantiasa berkembang, bcrpikiran positip dari setiap perubahan 

kurikulum. dan berkemauan keras untuk selalu memberi yang terbaik bagi 

hidupnya dan lingkungon pckcrjaannya. 

Mutu pembelajaran itu sendiri akan dapat terwujud dcngan baik 

apabila didukung olch guru-guru yang berpotensial. bertnutu, dan 

berwawasan kcpendidikan. Untuk dapat mcnumbuhkan minat belajar para 

siswa, guru-guru dituntut untuk mcnunjukkan aktualisasi diri yang tinggi. 

C. Sa ran-S:tran 

Oari hasil pembahasan pcnelitian. simpulan, dan implikasi seperti 

telah diuraikan di atas.. maka penulis rnengajukan saran sebagai berikut : 

I. Kcpala Scltolah d1sarankan untuk dapat memberikan bimbingan, 

arahan. korcksi dan perbaikan-pcrbaikan bagi guru-guru, mclalui 
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pclaksanallll supcrvisi baik yang dilakukan secara bcrkelompok 

maupun perorangan serta secara rutin rnelaksanakan pertemuan

pert:emuan baik dalam bcntuk rapat rutin bulanan maupun dilakukan 

secara perorangan serta pendelegasian wewenang kepada guru dalam 

upaya pengkoof'dinasian tugas-tugas dan secara betlcala melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan guru. 

2. Oisarankan ktpada guru mota pelajaran hendaknya tidak mudah 

mcrasa puas dengan apa yang telah ditaksanal<an dan dicapai, tetapi 

guru dituntut untuk terus mengembangkan dan mtflingkatkan poltfiSi 

dirinya serta bersikap terbuka untuk menerima kritik, saran serta 

masukan-masukan dalam rangka ptrbaikan llasil kerja. Guru mata 

pelajaran hcndaknya dalam metaksanakan tugas pembclajaran, agar 

dapat mempersiapkan proram dan perencanaan pembelajaran 

scbogaimana tutuwn kurikulum, dengan senantiasa mcndiskusikan dan 

mcngkoordinasikan dengan kepala sekolah untuk dilakukan koreksi 

dan perbaiknn jika dipandang perlu. Kemajuan teknologi pendidikan 

menuntut guru untuk mampu dan mau untuk membuka diri sebagai 

sumbcr itmu dalam meningkatkan keterampilan pembetajaran. 

Komputerisasi dalam perencanaan. pelaksanaan. dan proses evalu.asi 

pembelajaran sudah hal yang patut dilaksanakan. mcngingat efisiensi 

waktu yang tercncana dari kurikulum disamping iw komputerisasi 

pembelajaran dapat menarik minat siswa. sehingga siswa termotivasi 

untuk lcbih mcngetahui materi ptmbelajaran. Pihak sekol3h 

hcndaknyo memfasilitaSi sa=a dan prasarana untuk itu. 
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3. Supervisi pendidikan hendaknya secara bersama-sama memberi 

peluang kepada guru-guru unwk lebih meningkatkan perbaikan 

pembelajaran. baik mela.lui pelatihan- pelatihan ( in house training ), 

penataran bidang studi, pemanfaatan komputerisasi dalam 

pembelajaran, meugadakan penemuan dan bimbingan pembelajaran 

dengan para pakar pendidikan dari institusi formal, misalnya 

mengundang Bapakllbu dosen d3ri Program Pendidikan Pascasarjana 

UNIMEO sccara berkala untuk rnemberi masukan dan bimbingan 

kepada guru-guru di kota Medan dalam ranglca memperlcaya khasanah 

keilmuan dan keterampilan pembelajaran yang pada akhimya 

diharapkan sebagai motivasi mcningkatkan kinerja guru-guru di kota 

Medan . 
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