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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis dan pembahasan data dapat 

disimpulkan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut supervisi 

akademik Pengawas PAI Kecamatan Gedongtataan dan kinerja guru Pendidikan 

Agama Islam di SDN 4 Tamansari sebagai berikut: 

1. Perencanaan supervisi Pengawas PAI kecamatan Gedongtataan dilakukan 

secara sistematis dan berkesinambungan. Pada tahap ini dengan pengawas PAI 

menyusun program kerja semester dan rencana kepengawasan akademik, 

melakukan tahapan penentuan nama guru PAI yang akan diobservasi, 

menentukan waktu pelaksanaan observasi, menyusun kisi-kisi observasi dan 

menentukan apakah observasi kelas diketahui sebelumnya atau tidak. 

2. Pada tahap pelaksanaan supervisi, kehadiran dan aktivitas Pengawas PAI 

ternyata tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam di kelas bahkan Pengawas PAI diakhir jam pelajaran memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk terus belajar dengan rajin. Akan tetapi 

tampak bahwa pengawas PAI benar-benar berperan sebagai observer, 

seyogyanya dalam pelaksanaan observasi kelas Pengawas PAI menempatkan 

diri bukan sebagai penilai, melainkan pemerhati dan menganalisis dalam 

kerangka perbaikan pengajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 
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3. Pada tahap tindak lanjut hasil supervisi dibahas bersama-sama antara guru 

Pendidikan Agama Islam dengan Pengawas PAI, melakukan kontak 

hubungan, memberi penguatan dan membahas kekurangan-kekurangan 

guru dalam  mengajar dengan harapan dimasa mendatangkan guru dapat 

memperbaikinya.  

Guru Pendidikan Agama Islam di SDN 4 Tamansari memiliki kinerja yang 

baik dalam proses perencanaan pembelajaran hal ini dapat diketahui dari 

proses perencanaan pembelajaran yang tersusun sesuai dengan kriteria 

yang ditetapkan dalam standar kinerja guru, pada tahap pelaksanaan 

pembelajaran guru menguasai materi dengan baik, guru mampu 

memvariasikan metode mengajar dan menggunakan media pembelajaran, 

memberikan tugas-tugas, serta mengelola kelas. Selain itu guru mampu 

melakukan evaluasi pembelajaran. 

 

 

 

 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan temuan lapangan yang menunjukkan adanya peningkatan 

kinerja guru pendidikan agama Islam setelah pelaksanaan supervisi. Selanjutnya 

penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut : 
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1. Untuk Pengawas PAI kecamatan Gedongtataan, berdasarkan temuan 

lapangan telah melakukan kegiatan supervisi akademik meskipun 

dilakukan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan 

observasi kelas, bukan berarti tanpa kelemahan hal ini nampak dalam 

kegiatan observasi kelas yang kurang memperhatikan unsur edukasi 

dimana Pengawas PAI kecamatan Gedongtataan benar-benar berperan 

sebagai observer, seyogyanya dalam pelaksanaan observasi kelas 

Pengawas PAI menempatkan diri bukan sebagai penilai, melainkan 

pemerhati dan menganalisis dalam kerangka perbaikan pengajaran yang 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kelemahan lainnya adalah 

pada pertemuan balikan Pengawas PAI tidak secara tegas menyampaikan 

saran-saran perbaikan akan tetapi menyerahkan perbaikan sepenuhnya 

kepada Guru, seyogyanya Pengawas PAI, memberikan rekomendasi 

tertulis apa yang harus diperbaiki dan bagaimana caranya agar menjadi 

perhatian guru Pendidikan Agama Islam. 

2. Untuk guru Pendidikan Agama Islam berdasarkan temuan data yang 

menunjukkan bahwa sisi kelemahan dari penyampaian pembelajaran di 

kelas adalah memadukan unsur materi, dengan kondisi dan situasi 

dilapangan hal ini penting dilakukan sebab materi pendidikan Agama 

Islam tidak cukup difahami dan dihayati semata akan tetapi lebih dari itu 

Pendidikan Agama Islam harus menjadi amalan nyata bagi peserta didik, 

oleh karena itu seyogyanya guru Pendidikan Agama Islam lebih 
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memperhatikan sisi-sisi perilaku keagamaan peserta didik baik dari segi 

ibadah maupun akhlak.  

3. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau pengambil 

kebijakan di bidang supervisi pendidikan agama Islam hendaknya selalu 

memperhatikan aspek kompetensi khusus dalam menetapkan dan 

mengangkat Pengawas Pendidikan Agama Islam, mengingat akan 

pentingnya peran penting Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan mutu pendidikan agama Islam. 

  




