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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kepala sekolah sebagai supervisor di SDN Parsanga II Sumenep telah 

melakukan upaya-upaya peningkatan profesionalisme guru di antaranya adalah; 

1) melakukan kunjungan kelas, 2) rapat bersama guru, 3) menanyakan langsung 

kepada guru permasalahan-permasalah dalam pengajaran 4) mengadakan 

pengawasan dan penegndalian terhadap guru-guru, 5) mengadakan musyawarah 

guru, 6) pelatihan atau penataran, 7) mendelegasikan guru-guru untuk mengikuti 

warkhshop di tempat tertentu, 8) melengkapi sarana prasarana 9) dan memberikan 

motivasi kepada guru. Namun dalam upaya-upaya bapak kepala sekolah ada 

beberapa kendala yang ditemuinya dalam meningkatkan profesionalisme guru di 

SDN Parsanga II Sumenep ialah terkait dengan waktu yang sering terhambat oleh 

kegiatan-kegiatak kepala sekolah di antaranya rapat antara kepala sekolah dan 

kegiatan-kegiatan yang lain.. Selain itu dalam upaya guru meningkatkan 

profesionalismenya di SDN Parsanga II Sumenep guru juga mendapat beberapa 

kendala di antaranya: 1) penguasaan kelas dengan siswa yang memiliki karakter 

yang berbeda dan aktif ingin selalu bermain, 2) masih dalam tahap meniru dari 

apa yang ia amati, 3) pengunaan HP dengan belebihan, 4) kurangnya sarana 

prasarana di sekolah. 
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Setelah berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh bapak Kepala Sekolah 

sebagai supervisor dalam peningkatan profesionalisme guru di sekolah ini banyak 

manfaat dan hasil yang telah dicapai serta dapat dirasakan oleh berbagai elemen 

pendidikan, bagai guru, siswa dan wali murid. Adapun hasil-hasil dari upaya yang 

dilakukan oleh bapak kepala Sekolah sebagai supervisor di SDN Parsanga II 

Sumenep di antaranya adalah, 1) para guru sudah memiliki komitmen kepada 

siswa dalam membelajarkan anak didiknya, 2) meningkatnya kedisiplinan guru, 

3) penguasan materi sudah lebih baik dari sbelumnya, 4) para guru sudah 

mengadakan berbagai jenis evalauasi hasil belajar walaupun terkadang belum 

semua guru konsisten dalam pelaksanannya, 5) dan juga para guru sudah mulai 

trampil dalam mengajarkan materi pembelajaran kepada siswa melalui berbagai 

metode. 

B. Saran 

1. Bagi kepala sekolah SDN Parsanga II Sumenep, untuk senantiasa memberi 

motivasi kepada para guru, senantiasa melakukan pembinaan dan bimbingan 

kepada guru untuk meningkatkan kinerja guru dalam proses belajar mengajar. 

2. Diharapkan kepada guru SDN Parsanga II Sumenep, agar slalu meningkatkan 

profesionalismenya sebagai seorang guru baik melalui kepala sekolah maupun 

secara mandiri. 
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3. Bagi satuan pendidikan SDN Parsanaga II Sumenep. Untuk melengkapi 

sarana prasrana pembelajaran, hal ini dimaksudkan untuk membantu guru, 

siswa dalam proses belajar mengajar agar lebih efektif dan efesien. 

 


