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BABY 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan data dan basil analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan antara kualifikasi akademi.k dengan kineija kepala sekolah 

dengan koefisien korelasi sebesar 0,645. Korelasi tersebut termasuk pada 

kategori sedang. Ini bermakna bahwa meningkatnya kualifikasi akademik 

akan dapat meningkatkan kineija kepala sekolah. Adapun persamaan regresi 

yang dibentuk oleh kualifikasi akademik dengan kinerja kepala sekolah yaitu 

y = 0,542 + 0,252 XI 

2. Terdapat hubungan antara kemampuan supervisi dengan kineija kepala 

sekolah dengan koefisien korelasi sebesar 0,572. Korelasi tersebut termasuk 

pada kategori sedang. Ini bermakna bahwa meningkatnya kemampuan 

supervisi pengawas sekolah akan dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah. 

Adapun persamaan regresi yang dibentuk oleh kemampuan supervisi dengan 

kineija kepala sekolah yaitu y = 2,685 + 0,463 x2 

3. Terdapat hubungan an tara kualifikasi akademi.k dan kemampuan supervisi 

pengawas dengan kinerja kepala sekolah dengan koefisien korelasi masing 

masing 0,645 dan 0,572. Korelasi tersebut termasuk pada korelasi sedang. Ini 

bermakna bahwa meningkatnya kualifikasi akademik dan kemampuan 

supervisi pengawas akan dapat meningkatkan kinerja kepala sekolah. Adapun 

persamaan regresi yang dibentuk oleh kualifikasi akademik dan kemampuan 
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supervisi dengan kinerja kepala sekolah yaitu : y = 3,964 + 2,465 X1 + 0,817 

X2. 

B. Implikasi. 

Berdasarkan basil analisis data yang telah dipaparkan di atas maka 

penulis membuat beberapa hal yang diimplikasikan sebagai berikut: 

1. Kualifikasi akademik bagi pengawas sekolah merupakan hal yang sangat 

penting, karena semakin tinggi tingkat pendidikan pengawas sekolah, akan 

meningkatkan kemampuan supervisi pengawas dan meningkatkan kinerja 

kepala sekolah. Sehingga pengawas sekolah hendaknya meningkatkan 

kualifikasi akademik pada jenjang yang lebih tinggi agar kemampuan 

supervisi pengawas meningkat dan dapat meningkatkan kineija kepala 

sekolah. Lebih lanjut para pengawas berusaha memperdalam pengetahuan 

melalui pendidikan formal atau melalui kegiatan seminar tentang 

perkembangan kependidikan khusunya dibidang kepengawasan. 

Kemampuan supervisi pengawas sangat diperlukan dalam rangka melakukan 

supervisi kepada kepala sekolah. Melalui kegiatan supervisi yang dilakukan 

dapat meningkatkan kineija kepala sekolah. Adapun cara untuk meningkatkan 

kualitas supervisi pengawas adalah melaui peningkatan pengetahuan tentang : 

(1) rancangan supervisi, (2) tujuan supervisi, (3) prinsip supervisi, (4) tipe 

supervisi, (5) pendekatan supervisi dan (6) teknik supervisi. 

3. Pengawas sekolah harus meningkatkan kemampuan supervisinya yaitu 

dengan cara peningkatan kualifikasi akademik m.elalui pendidikan formal 

dan diklat kepengawasan. Dengan meningkatnya pendidikan dapat 
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meningkatkan kemampuan supervisi pengawas dan meningkatkan kineija 

kepala sekolah. 

C. Saran 

Mengacu pada hasil penelitian, maka perlu disarankan hal-hal berikut: 

1. Kepada pengawas SMP Negeri di Kabupaten Deli Serdang agar meningkatkan 

kualifikasi akademik pendidikan menjadi S2 kependidikan. 

2. Kepada kepala sekolah agar meningkatkan kinerjanya melalui dukungan, 

araban, dan bimbingan pengawas sekolah. 

3. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang agar memberikan 

dorongan kepada pengawas sekolah agar lebih meningkatkan kualifikasi 

akademik dan kompetensi pengawas demi meningkatkan kinerja kepala 

sekolah. 

Kepada peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan menjadi satu 

rujukan untuk melanjutkan ke penelitian yang lebih mendalam terutama 

menyangkut kualifikasi akademik dan kemampuan supervisi serta faktor-

faktor lain yang berhubungan dengan kinerja kepala sekolah. 
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