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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil berasarkan hasil penelitian yang telah 

diperoleh yaitu berdasarkan hasil penilaian kemampuan guru fisika menggunakan 

aplikasi e-learning edmodo pada prasiklus diperoleh nilai rata-rata kemampuan 

guru adalah 21,88 dengan semua (100%) guru memperoleh nilai ≤ 80  . 

Sedangkan hasil pada siklus II siperoleh nilai rata-rata kemampuan guru 

menggunakan aplikasi e-learning edmodo adalah 82,5 dan semua (100%) guru  

memperoleh nilai ≥ 80. Dan pengujian dengan statistik peningkatan nilai 

kemampuan guru dari prasiklus ke siklus akhir (siklus II) dengan menggunakan 

uji t berpasangan  diperoleh nilai thitung=14,609 > ttabel=3,182 pada taraf signifikan 

5% di satu ujung yang artinya H0 ditolak.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan supervisi model 

klinis dapat meningkatkan kemampuan guru fisika menggunakan aplikasi e-

learning edmodo di SMA Negeri 2 Binjai. 

 

5.2. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian terjadi peningkatan kemampuan guru fisika 

menggunakan edmodo melalui supervisi klinis. Hal ini menjelaskan bahwa 

interaksi antara supervisor dan guru merupakan kegiatan yang harus dilakukan 

untuk meningkatkan kemampuan guru. Keadaan ini tercapai karena interaksi 

antara supervisor dan guru dapat membantu guru untuk mengidentifikasi masalah 

yang dihadapi guru dalam menggunakan edmodo dan mencari solusi yang terbaik 
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untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebaliknya apabila interaksi antara 

supervisor dan guru tidak terjadi maka berakibat pada rendahnya kemampuan 

guru menggunakan edmodo. Oleh karena itu jika ingin meningkatkan kemampuan 

guru menggunakan aplikasi e-learning edmodo diperlukan supervisi model klinis. 

Penerapan supervisi klinis dalam membantu guru menggunakan aplikasi e-

learning edmodo dapat dilakukan dengan berbagai upaya antara lain pelatihan 

bagi supervisor/ pengawas sekolah tentang supervisi klinis, merekomendasikan 

pelaksanaan supervisi klinis kepada pengawas sekolah sebagai solusi untuk 

mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. 

 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat disampaikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru perlu dipertimbangkan untuk menggunakan aplikasi e-learning 

edmodo dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Kepala sekolah diharapkan untuk dapat mendukung pelaksanaan supervisi 

klinis di sekolah dalam rangka meningkatkan keterampilan guru, khususnya 

penggunaan aplikasi e-learning edmodo yang salah satunya adalah 

penyediaan jaringan internet yang memadai di lingkungan sekolah. 

3. Pengawas sekolah selaku supervisor untuk dapat terus mengembangkan 

supervisi klinis di sekolah dan melakukan supervisi klinis secara rutin dalam 

membina para guru karena supervisi klinis berfokus pada peningkatan 

keterampilan guru. 
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4. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai sebaiknya memberikan pelatihan 

kepada pengawas untuk memperluas wawasan tentang penerapan supervisi 

klinis dan melakukan pengawasan yang ketat serta berkesinambungan. 

5.  Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mengadakan penelitian yang lebih 

mendalam tentang supervisi klinis dan mengkaji permasalahan yang lebih 

dalam lagi, terutama mengkaji masalah pembelajaran dan peningkatan mutu 

sekolah. 


