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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kontrtibusi persepsi guru tentang 

supervisi akademik kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru terhadap kinerja 

mengajar guru di SMP negeri kabupaten Majalengka, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kondisi aktual supervisi akademik kepala SMP negeri di kabupaten 

Majalengka, yang meliputi aspek perencanaan supervisi akademik, 

pelaksanaan supervisi akademik, dan tindak lanjut supervisi akademik, secara 

umum menurut persepsi guru tergolong baik (WMS = 3,49 / 5,00 atau = 

69,8% ).  

2. Kondisi aktual motivasi berprestasi guru SMP negeri di kabupaten 

Majalengka yang meliputi aspek motif berprestasi (dorongan atau keinginan 

untuk berprestasi), harapan berprestasi (usaha untuk berprestasi), dan insentif, 

secara umum tergolong baik (WMS = 3,89 / 5,00 atau = 77,8%). 

3. Kondisi aktual kinerja mengajar guru SMP negeri di kabupaten Majalengka 

yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan 

evaluasi pembelajaran, secara umum tergolong sangat baik (WMS = 4,10 / 

5,00 atau = 82,0%). 

4. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara persepsi guru tentang 

supervisi akademik kepala sekolah dengan kinerja mengajar guru, dengan 

intensitas korelasi tergolong rendah (τX1Y = 0,257). Berdasarkan uji 
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signifikansi korelasi sampelnya, terdapat kontribusi yang signifikan (berlaku 

untuk seluruh populasi SMP negeri di kabupaten Majalengka) dengan jumlah 

kontribusi yang tergolong sangat kecil (6,60 %) dari persepsi guru tentang 

supervisi akademik kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru. Sisanya 

sebesar 93,40% adalah kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

5. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara motivasi berprestasi guru 

dengan kinerja mengajar guru, dengan intensitas korelasi tergolong sedang 

(τX2Y = 0,405).  Berdasarkan uji signifikansi korelasi sampelnya, terdapat 

kontribusi yang signifikan (berlaku untuk seluruh populasi SMP negeri di 

kabupaten Majalengka) dengan jumlah kontribusi yang tergolong sangat kecil 

(16,40%) dari motivasi berprestasi guru terhadap kinerja mengajar guru. 

Sisanya sebesar 83,60% adalah kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

6. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara persepsi guru tentang 

supervisi akademik kepala sekolah dan motivasi berprestasi guru dengan 

kinerja mengajar guru, dengan intensitas korelasi tergolong sedang (M 

X1X2Y = 0,44).  Berdasarkan uji signifikansi korelasi sampelnya, terdapat 

kontribusi yang signifikan (berlaku untuk seluruh populasi SMP negeri di 

kabupaten Majalengka) dengan jumlah kontribusi bersama-sama yang 

tergolong sangat kecil (19,36%) dari supervisi akademik kepala sekolah dan 

motivasi berprestasi guru terhadap kinerja mengajar guru. Sisanya sebesar 



 

193 
 

80,64% adalah kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

 

B. IMPLIKASI 

1. Dengan diketahui bahwa persepsi guru tentang supervisi akademik kepala 

sekolah memiliki korelasi positif dan kontribusi yang signifikan terhadap 

kinerja mengajar guru, maka aktivitas supervisi akademik kepala sekolah 

harus selalu ada sebab jika aktivitas tersebut absen maka kinerja mengajar 

guru akan menurun. 

2. Dengan diketahui bahwa motivasi berprestasi guru memiliki korelasi positif 

dan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja mengajar guru, maka 

motivasi tersebut harus dimiliki para guru sebab jika mereka tak memilikinya, 

kinerja mengajar mereka akan menurun. 

3. Dengan diketahui bahwa korelasi ganda dan kontribusi bersama (simultan) 

dari persepsi guru tentang supervisi akademik kepala sekolah dan motivasi 

berprestasi guru terhadap kinerja mengajar guru lebih besar dibandingkan 

dengan kontribusi masing-masing secara terpisah, maka betapa pentingnya 

melakukan manajeman atau administrasi pendidikan secara terpadu dan total. 

Jika hal tersebut dilakukan maka efektifitas dan efisiensi dalam 

memberdayakan sumberdaya (khususnya manusia) yang merupakan esensi 

dari administrasi akan terwujud,  dan akhirnya tujuan-tujuan pendidikan pun 

akan tercapai.  
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C. REKOMENDASI  

1. Betapapun secara umum kondisi supervisi akademik kepala sekolah menurut 

persepsi guru telah menunjukkan katagori baik, idealnya kondisi tersebut harus 

sangat baik. Ketiga dimensi supervisi akademik kepala sekolah - yaitu 

perencanaan supervisi akademik, pelaksanaan supervisi akademik, dan tindak 

lanjut supervisi akademik - dalam kondisi baik, jadi direkomendasikan kepada 

kepala sekolah, khususnya kepala SMP negeri di kabupaten Majalengka agar 

memantapkan ketiganya, lebih-lebih untuk dimensi tindak lanjut supervisi 

akademik, mengingat di antara ketiga dimensi tersebut, dimensi yang terakhir 

ini memiliki skor paling rendah. Secara spesifik, berdasar skor item angket,  

kepala SMP negeri di kabupaten Majalengka direkomendasikan untuk terus 

mempertahankan item (aspek) supervisi akademik yang kondisinya sangat 

baik, memantapkan aspek yang kondisinya sudah baik, dan meningkatkan 

aspek yang kondisinya cukup baik sehingga semuanya mencapai kondisi yang 

ideal. Aspek-aspek supervisi akademik kepala sekolah yang perlu dimantapkan 

adalah : 

a. Mempersiapkan intrumen-instrumen  supervisi,  

b. Membuat jadwal supervisi akademik, 

c. Memberitahukan jadwal supervisi akademik kepada guru-guru, 

d. Menyajikan hasil supervisi, 

e. Mengemukakan sasaran supervisi akademik, 

f. Melaksanakan classroom visit, 

g. Melaksanakan classroom obserservation, 
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h. Melaksanakan pertemuan individual dengan guru dalam rangka pembinaan 

proses pembelajaran, 

i. Meminta guru untuk menilai sendiri  proses pembelajaran, 

j. Meminta guru melakukan MGMP tingkat sekolah, 

k. Menyelenggarakan penataran (IHT) peningkatan mutu proses pembelajaran, 

l. Melaksanakan supervisi akademik dalam kepemimpinan yang demokratis, 

m. Membina guru secara berbeda berdasarkan hasil (penilaian) supervisi 

akademik masing-masing, 

n. Memberikan rewards kepada guru yang melaksanakan pembelajaran dengan 

baik, dan 

o. Mempertimbangkan hasil supervisi akademik dalam mengikutsertakan guru 

untuk penataran yang diminta / dibiayai pihak lain. 

Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah : 

a. Melaksanakan demonstrasi  pembelajaran dengan demonstrator kepala 

sekolah sendiri atau guru,  

b. Studi banding dengan membawa guru-guru untuk mempelajari proses 

pembelajaran di sekolah lain, dan 

c. Pemberian punishment berkaitan adanya guru yang melaksanakan 

pembelajaran kurang baik. 

2. Betapapun secara umum kondisi motivasi berprestasi guru telah menunjukkan 

katagori baik, idealnya kondisi tersebut harus sangat baik. Ketiga dimensi 

motivasi berprestasi guru - yaitu motif berprestasi (dorongan atau keinginan 

untuk berprestasi), harapan berprestasi (usaha untuk berprestasi), dan insentif - 
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dalam kondisi baik, jadi direkomendasikan kepada guru-guru, khususnya guru 

SMP negeri di kabupaten Majalengka agar memantapkan ketiganya, lebih-

lebih untuk dimensi harapan berprestasi (usaha untuk berprestasi), mengingat 

di antara ketiganya, dimensi tersebut memiliki skor paling rendah. Secara 

spesifik, berdasar skor item angket,  guru SMP negeri di kabupaten Majalengka 

direkomendasikan untuk terus mempertahankan item (aspek)  supervisi 

akademik yang kondisinya sangat baik, memantapkan aspek yang kondisinya 

sudah baik, dan meningkatkan aspek yang kondisinya cukup baik sehingga 

semuanya mencapai kondisi yang ideal. Aspek-aspek motivasi berprestasi guru 

yang perlu dimantapkan adalah : 

a. Keinginan mendapat prestise karena prestasi yang dicapai dalam 

mengerjakan tugas (pekerjaan), 

b. Lebih mementingkan suatu prestasi (nAch) daripada memiliki kekuasaan 

(nPow), 

c. Keinginan agar orang lain mengetahui potensi yang dimiliki dan 

memanfaatkannya untuk kemajuan bersama dalam mengerjakan tugas 

(pekerjaan), 

d. Keinginan mengerjakan tugas (pekerjaan) dengan fokus, intens dan tak mau 

diganggu, 

e. Keinginan agar antusiasme dalam mengerjakan tugas (pekerjaan) tidak 

dihambat oleh hal-hal administratif dan birokratif, 

f. Berusaha mengerjakan tugas (pekerjaan) oleh diri sendiri, 
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g. Lebih suka berusaha mencari sendiri solusinya secara kreatif sepanjang baik 

dan rasional saat ada kekurangjelasan mengenai suatu tugas (pekerjaan), 

h. Menganggap guru lain sebagai kompetitor dalam mencapai prestasi kerja, 

i. Berusaha untuk mengerjakannya tugas lebih baik dari yang guru lain 

lakukan, dan 

j. Menyenangi tugas (pekerjaan) betatapun tanpa penghargaan (finansial dan 

non finansial) dari orang lain. 

Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah dalam hal : Lebih mementingkan 

suatu prestasi (nAch)  daripada bersosialisasi dengan orang lain (nAff). 

3. Secara umum kondisi kinerja mengajar guru menurut self appraisal guru telah 

menunjukkan katagori sangat baik atau ideal. Kalau diurai per dimensi, dari 

ketiga dimensi kinerja mengajar guru, dimensi perencanaan pembelajaran dan 

dimensi pelaksanaan pembelajaran berkondisi sangat baik, sedangkan dimensi 

evaluasi pembelajaran berkondisi baik atau paling rendah di antara ketiganya. 

Jadi direkomendasikan kepada guru-guru SMP negeri di kabupaten Majalengka 

agar memantapkan dimensi evaluasi pembelajaran sehingga mencapai kondisi 

sangat baik. Secara spesifik, berdasar skor item angket,  guru SMP negeri di 

kabupaten Majalengka direkomendasikan untuk terus mempertahankan item 

(aspek)  kinerja mengajar guru yang kondisinya sangat baik, memantapkan 

aspek yang kondisinya sudah baik, dan meningkatkan aspek yang kondisinya 

cukup baik sehingga semuanya mencapai kondisi yang ideal. Aspek-aspek 

kinerja mengajar guru yang perlu dimantapkan adalah : 
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a. Memberi tambahan (pengayaan) materi pelajaran yang diantumkan dalam 

RPP, 

b. Mencantumkan atau melampirkan instrumen penilaian dalam RPP, 

c. Melaksanakan pembelajaran kontekstual di luar ruangan selain di dalam 

ruangan kelas, 

d. Menggunakan media pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa, 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran, 

f. Menggunakan sumber belajar yang sesuai karakteristik siswa, 

g. Menggunakan sumber belajar yang sesuai materi pelajaran, 

h. Menganalisis hasil evaluasi proses dan atau hasil belajar siswa, 

i. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, dan 

j. Melakukan tindakan reflektif setelah melaksanakan pembelajaran untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran (KBM). 

Kemudian yang perlu ditingkatkan adalah dalam hal : 

a. Melakukan penelitian tindakan kelas (PTK), dan 

b. Melakukan lesson study. 

Untuk memberi jalan yang lapang demi suksesnya upaya yang 

direkomendasikan kepada guru dan kepala SMP negeri di kabupaten 

Majalengka, selain guru dan kepala sekolah sendiri yang harus aktif berusaha 

mempertahankan, memantapkan dan meningkatkan kondisi supervisi 

akademik, motivasi berprestasi, dan kinerja mengajarnya, pihak lain baik yang 

berada pada lingkungan internal sekolah seperti siswa, staf tata laksana dan 
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komite sekolah, maupun yang berada pada lingkungan eksternal sekolah seperti 

orang tua siswa dan masyarakat, dan atasannya yang secara dinas 

bertanggungjawab pada keberadaan sekolah seperti pengawas sekolah, 

Disdikbudpora kabupaten Majalengka, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat 

dan Depdiknas, agar memfasilitasinya sesuai dengan wewenang, peran dan 

tanggung jawab masing-masing. 

4. Persepsi guru tentang supervisi akademik kepala sekolah dan tentang kinerja 

mengajar guru (self appraisal) bisa tidak menggambarkan kondisi yang 

sesungguhnya. Dalam mempersepsi supervisi akademik kepala sekolah, guru 

belum tentu paham benar mengenai supervisi akademik yang seharusnya 

berdasarkan teori, dan “ketakutannya” dalam menilai atasannya bisa 

menyebabkan bias dengan menganggap serba baik. Dalam menilai kinerja 

mengajarnya sendiri juga bisa terjadi hal serupa, seperti ketakutannya kalau 

hasil penilaiannya tersebut dijadikan dasar pertimbangan karir mereka ke 

depan. Dengan demikian penulis merekomendasikan kepada peneliti 

selanjutnya, jika meneliti hal serupa untuk mengambil data dari sumber lain, 

bukan dari guru. Untuk supervisi akademik kepala sekolah mengambil sumber 

data dari pengawas misalnya, dan untuk kinerja mengajar guru mengambil 

sumber data dari kepala sekolah, pengawas, siswa atau sumber lainnya yang 

memungkinkan lebih valid. 


