
BABV 

SJMPULAN, IMPLJKASI DAN SARAN 

A. S impulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian, maka simpulan 

adalah sebagai berikut : 

1. Hasil perolehan skor data variabel pengawasan internal (X1) dan 

pengawasan ekstcmal (X2) dan kinetja sekolah temmsuk ke dalam kriteria 

keeendWlgan sedang. 

2. Berdasarkan hasil analisis secara deskriptif terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengawasan internal dengan kinetja sekolah. Besar 

koefisien korelasi pengawasan internal dengan kinerja sekolah adalah 0.46 

dan koefisien detcrminasinya adalah 0.21. dengan demikian 21% varian 

kinerja sekolah dapal dijelaskan dengan pengawasan internaL 

3. Berdasarkan hasil analisis secara deskrip1if terdapat hubungan. yang 

signifikan antara pcngawasan ekstemal dengan kincrja sckolah. Besarnya 

koefisien korelasi pengawasan cksternal dengan kinetja sekulah adalah 

0.61 dan koefisien determinasinya adalah 0.37. dengan demikian 37% 

varians kinetja sekolah dapat dijelaskan o!eh pengawasan ekstemal. 

4. Hasil anal isis secara deskriptif mcmmjukkan bahwa te.rdapat kontribusi 

yang signifikan antara pengawasan internal dan pengawasan eksternal 

dengan kinerja sekolah. Besar koefi~ien korelasi pengawasan internal dan 

pengawasan ekstemal dengan kine ~ja sekolah adalah 0.62 dan koefisien 
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determinasinya adalah 0.38. Dengan demikian .38% varians kinCJja 

sekolah dapat dijelaskan sccnra bcrsama- sama o lc h tingginya pengawasan 

intern•ll dan pengawasan eksternal. Aflinya dengan tingginya pengawasan 

internal dan pengawasan ckstcrnal akan menychahkan tingginya kincrja 

sekolah 

5. llasil analisis sumbangan rclatif dan efcktif. varia bel yang paling dominan 

dalam meoingkatkan kincrja sekolah dalam penclitian ini adalah 

pengawasan ekstcrnal dengan sumbangan efektif adalah 3 1.59% kemudian 

disusul deogan pcngawasan internal scbc!Wr 6. 71 %. 

B. Jmplikasi llasil Penclitian 

Berdasarkan uraian kcsimpulan hasil pcnelitian dapat dijabarkan implikasi 

hasil pcnelitian sebagai bcrikut : 

I . Upaya yang dapat dilakukan umuk meningkatkan pengawasan internal 

·adalah: 

I . Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk memamau 

kegiatan yang dilakukan gum. baik di ruang kelas maupun 

pemantauan administrasi kegiatan belaj ar yang bcrlangsung di 

kelas. 

2. Kepala sekolah dalam melaks:makan tugas manajc.rial harus 

ma111pu menghadapi pcrnlasalahan-pcrmasalahan yang dihadapi 

guru dalam proses pembelajaran 
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2. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengawasan ekstemal: 

l . Komite sekolah harus cepat tanggap pada kurangnya fasilitas sekolah 

2. Komite sekolah harus bersikap kritis terhadap penggunaan dana-dana 

komitc yang telah diberdayakan di sekolah 

3. Komite sekolah harus bersikap peduli terhadap laporan-laporan orang 

tua siswa tentang ktlfangnya pelayanan yang diberikan pihak sekolah 

pada masyarakat. 

3. Upaya yang dapat dilakukan umuk peningkatan kinerja sekolah adalah 

sebagai berkikut : 

I. Guru harus menyadari betapa pentingnya program dalarn proses 

pembel!\iaran untuk mencapai tuj uan 

2. G\lfU harus mampu mengcmbangkan standar kompetensinya sebagai 

tolak ukur keman1puan mcngajarnya 

3. Par<~ guru harus mengintropeksi kemampuanya dalam mengelola 

hasilnya sebagai umpan bal ik prestasi keJja yang lebih baik. 

C. Saran 

Berdasarkan uraian yang tertuang dalam simpulan dan implikasi hasil 

penelitian ini dapat diberikan. 

I . Kepala sekolah selaku pcnga...,asan di sekolah j anganlah mcmbiarkan gun1 

beke~ia tanpa memiliki program 

2. Kepala sekolah hendaknya tanggap terhadap pem1asalahan yang dihadapi 

guru dalam proses pembelajaran 
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3. Kc.adaan guru di Labuhanbaru mcmililiki kcmampuan yang beragam oleh 

karcna itu para pengawas . kcpala sekolah. pengawas knbupaten haruslah 

rutin m~mberi pcmbinaan. arahan. moti va.'>i pada guru yang pada akhimya 

akan mcningkatkan gairah kelja g11n1. 

4. Komi te sckolah hendaklah jangan percaya saja terbadop Japoran -Japoran 

liktif kepala sckolah. 

5. Kepala Dinas Pendidikan turunlah ke Japangan. Lihallnh begitu banyak 

pemlasalahan yang dihadapi guru jangan hanya menecima Japoran yang 

baik-baik dari kepala sekolah. 

6. Kcpada peneliti yang tertarik dalam kajian pengawasan ini untuk 

mengadakan pcnelitian dcngan mel ibatkan lebih banyak Jagi variabcl 

prcdiktor yang diduga memil iki sumbangan yang lebih berarti tcrhadap 

kinclja sckolah. 
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