
UABV 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Simpulao 

Berdasark.an hasil pcnelitian yang telah dilakukan, analisis dan 

pcngujian h ipotcsis-hipoleSis yang ada dalam penelitian in~ malta pcnulis 

dapat mengambil beberapa simpulan sebagai berikut : 

l. Tcnlapat kontribusi yang positif da.n signifikan dari pengeu.huan 

pengawas tentang pengawasan terhadap k inerja pengawas SMP Negcri di 

Kabupaten Serdang Bedagai. lni berarti behwa pengetahuan pengawasan 

yang dimiliki oleh pengawas mampu menunjang peningkatan kinelja 

pengawas SMP Negcri di Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga malcin 

baik pengetahuan pengawas tentang pengawasan maka semakin baik 

kinelja pcngawas SMP Negeri di Kabupaten Serdang Bedagai. 

2. Tctdapat kontribusi yang p<>sitif dan signifikan dati sikap berkomunikasi 

pengawas tethadap kincrja pengawas S MP Negcri di Kabupaten Serdang 

Sedagai. Artinya makin baik sikap betkomunikasi pengawas malta makin 

baik pula kiOCTja pengawas SMP Negeri di Kabupaten SeTdang Bedagai. 

3. Terdapat kontribusi yang positif dan s ignifikan dari pengetahuan 

pengawas tcntang pengawa...an dan sikap bctkomunikasi pengawas sccara 

bersama"sama terhadap kinelja pengawas SMP Negeri di Kabupaten 

Serdang Bedagai. Hal ini berarti pengetahuan pengawasan yang dimilild 

pengawas dan sikap berkomunikasi pengawas mampu menunjang kinelja 

pcngawas SMP Negeri d i Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga makin 

baik pengetahuan pengawas tentang pengawasan dan sikap berkomunikasi 
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pengawas maka makin baik pula kinerja pengawas SMP Ncgeri di 

Kabupaten Serdang Bedagai. 

B. lmplikasi Uu il Penelitian 

lmplikasi tcrhadap kebijakan-kcbij akan Dinas Pendidikan dan 

Pengajaran Kabupatcn Serdang Bedagai dalam upaya mcningkatkan kinerja 

pengawas SMP Negeri di Kabupatcn Serdang Bedagai melalui eara inservice 

education seperti pendidikan dan latihan, di skusi, seminar, lokakarya, yang 

materinya belbitan dengan pengawasan. Di $801ping itu adanya kebijakan 

Diknas l'endidikan dan Pcngajaran di Kabupatcn Serdang Bedagai untuk 

mewajibkan setiap pengawas harus mcmbtlat program keJja dan jadw_al 

kunjungan yang disampaikan kepada sekolah yang menjadi pembinaannya. 

Dengan menentukan skala priorilaS apa yang harus dilakukan pembinaan. 

Untuk itu juga bagi Pihak Dinas harus mcmberikan reward bcrupa 

pcnghargaan atau promosi jabatan dan juga mcngeluarkan sanksi. 

Untuk kajian dan rujukan ke depan bagi jajaran pimpinan Dinas 

Pendidikan dan Pengajaran di Kabupaten Serdang Bedagai perlu menganalisa 

· dan meneari upaya-upaya apa saja yang dapat rneningkatkan kedua variabel 

pengctahuM pengawas tentang pengawasan dan sikap berkomunikasi. 

Saran-sar-An. 

Berdasarlum hasil dan pembahasan penclitian. pengujian hipotesis, dan 

kesimpulan maka diajukan bcberapa saran sebagai bcrikut : 

I. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

Dinas Pendidikan dan Pengajaran d i Kabupatcn Serdang Bedagai dalam 

meningkatkan kincrja pengawas antar4 lain : mcngadakan seminar-
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semiii3T. lokakarya, penataran tentallg pengawas dan komunikasi, 

mcmbcrikan promosi bagi pengawas yang mcmpunyai ki!lerja yang tinggi 

dan melakukan penilaian terhadap kinerja pengawas. 

2. Bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Serdang Bedagai unruk 

lcbih mcni!lgkatkan pangawasan pada. pengawas dan sckolah-sekolah 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung j awabnya sehingga dapat bekerja 

dcngan sungguh-sungguh. 

3. Bagi Dinas Pendidikali dan Pengajaran Kabupaten Serdang lkdagai unruk 

mengangkat seorang pengawas iru sebaiknya hatus disesuaikan dengan 

kompetensi atau keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya. 

4. Kepada para pengawas harus lebih loyal dan bertangungjawab dalam 

melaksanakan tugasnya. Apapun yang ada di luar prosedur yang 

mcrupakan anomali moral tidak membuat pengawas iru tertarik unruk 

mclakukan deviasi. Atau scyogianya pengawas memahami benar bahwa 

kehadirannya adalah unruk membanru bukan mencari-cari kcsalahan. 

5. Bagi para guru agar lebih bersikap proaktif dalam melaksanakan rugas dan 

mcmbanru rugas orang lain terutama bcrkonsult.asi dengan pengawas. 

llilangkan sikap negatiftcrhadap pcngawas dan bcrupayalah positif bahwa 

apa yang dilakukan pengawas adalah unruk kebaikan bersama. 

6. Bagi Penel itian lanj utan, diharapkan dapat melakukan pengembangan 

pcnelitian dengan mengubah atau mcnambah variabel bebasnya, schingga 

dapal diketahui faktor-faktor la.in yang dapat memkontribusi kinerja 

pengawas. 
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