
      

BAB V 

P E N U T U P 
 

5.1   Kesimpulan 
              Kesimpulan dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

supervisi akademik dengan kinerja kepala sekolah SMP 

Negeri di Kabupaten Purworejo. Artinya  semakin tinggi  

supervisi akademik kepala sekolah maka semakin tinggi 

pula kinerja kepala sekolah. Sebaliknya semakin rendah  

supervisi akademik kepala sekolah maka semakin 

rendah pulakinerja kepala sekolah.  

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah dengan 

kinerja kepala sekolah SMP Negeri di Kabupaten 

Purworejo. Artinya  semakin tinggi kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah maka semakin tinggi 

pula  kinerja kepala sekolah. Sebaliknya semakin rendah  

kepemimpinan transformasional kepala sekolah maka 

semakin rendah pula  kinerja kepala sekolah.  
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3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

supervisi akademik  dan kepemimpinan transformasional 

secara bersama-sama dengan kinerja kepala sekolah. 

Artinya jika  supervisi akademik, dan kepemimpinan 

transformasional digabung secara bersama-sama 

 



      

ditingkatkan maka kinerja kepala sekolah akan 

meningkat.  Sebaliknya semakin rendah supervisi 

akademik, dan kepemimpinan transformasional 

digabung secara bersama-sama maka semakin rendah 

pula  kinerja kepala sekolah. 

 

5.2  Implikasi Penelitian 
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah 

dirumuskan dalam penelitian ini, terdapat beberapa 

implikasi yang perlu diperhatikan.    

 

5.2.1  Implikasi Teoritik 

1. Ada hubungan yang signifikan antara supervisi 

akademik kepala sekolah dengan kinerja kepala 

sekolah. Temuan ini juga memperkuat teori  

Boardman (dalam Sahertian; 2000), bahwa supervisi 

akademik kepala sekolah adalah proses pembinaan 

kepala sekolah kepada guru dalam rangka 

memperbaiki proses belajar mengajar. Semakin sering 

kepala sekolah melaksanakan supervisi akadmik  

maka kinerja kepala sekolah meningkat. Tercapainya 

supervisi akademik kepala sekolah akan membawa 

dampak meningkatkan kinerja kepala sekolah sesuai 

dengan indikator – indikator kinerja kepala sekolah 

yaitu kinerja kepala sekolah adalah kepemimpinan 

yang memiliki dan menciptakan tujuan bersama, 
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mengembangkan iklim yang tinggi, menciptakan 

budaya sekolah yang berfokus pada pengembangan 

pelajaran dan pembelajaran untuk merefleksikan 

penentuan tujuan bagi guru, staf maupun siswa.  

(Hallinger; 1988).  

2. Ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah dengan kinerja kepala 

sekolah. Temuan ini juga memperkuat teori  Bass dan 

Avillio (1978) bahwa Kepemimpinan Transformasional 

adalah pendekatan kepemimpinan dengan melakukan 

usaha membangkitkan semangat, mengubah derajat 

kesadaran sekolah dan mengilhami kepada tenaga 

kependidikan untuk mengeluarkan usaha ekstra 

dalam mencapai tujuan sekolah tanpa merasa adanya 

suatu tekanan, sehingga menghasilkan suatu kinerja 

yang berkualitas. Semakin sering melaksanakan 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

semakin tinggi kinerja kepala sekolah. Tercapainya 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah akan 

membawa dampak meningkatkan kinerja kepala 

sekolah sesuai dengan indikator-indikator kinerja 

kepala sekolah yaitu kinerja kepala sekolah adalah 

kepemimpinan yang memiliki dan menciptakan tujuan 

bersama, mengembangkan iklim yang tinggi, 

menciptakan budaya sekolah yang berfokus pada 

pengembangan pelajaran dan pembelajaran untuk 

80 
 



      

merefleksikan penentuan tujuan bagi guru, staf 

maupun siswa.   (Hallinger; 1988). 

 

5.2.2   Implikasi Terapan 

                  Berdasarkan kesimpulan, hasil penelitian dan 

pembahasan, penulis menyampaikan beberapa implikasi 

terapan  sebagai berikut:  

1.  Bagi guru , temuan penelitian ini ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara supervisi akademik kepala 

sekolah dengan kinerja kepala sekolah SMP di 

Kabupaten  Purworejo. Karena itu guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar harus  

menyusun        bahan    ajar    secara    runtut,    logis,   

 kontekstual    dan    mutakhir,    memilih    sumber    belajar/   

 media    pembelajaran    sesuai    dengan    materi    dan   

 strategi    pembelajaran,   sehingga pada saat disupervisi 

kinerjanya maksimal. Maka perlu adanya peningkatan 

supervisi akademik kepala sekolah.  Mengingat pada 

analisis diskriptif masih terdapat kategori sedang ke 

bawah sebesar 23,92%, untuk meningkatkan kinerja 

kepala sekolah  supervisi akademik  perlu ditingkatkan 

dengan cara  membimbing guru baik secara individual  

maupun kelompok dalam memotivasi dan / atau 

memelihara keterlibatan siswa dalam rangka 

peningkatkan pembelajaran. 
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2. Bagi kepala sekolah, temuan penelitian ini ada 

hubungan yang positif dan signifikan antara 

kepemimpinan transformasional kepala sekolah 

dengan kinerja kepala sekolah SMP di Kabupaten 

Purworejo. Karena wajah sekolah adalah wajah kepala 

sekolah maka kepala sekolah dalam berperilaku bisa 

jadi teladan bagi bawahannya, serta mencoba 

mengintropeksi dalam bersikap. Dengan demikian 

perlu adanya peningkatan  kepemimpinan 

transformasional. Hal ini disebabkan karena pada 

analisis diskriptif masih terdapat kategori sedang ke 

bawah sebesar 11,43% perlu ditingkatkan. Untuk 

meningkatkan kinerja kepala sekolah, kepemimpinan 

transformasional perlu ditingkatkan  dengan cara 

meningkatkan standar mutu yang tinggi sesuai visi, 

misi, tujuan  sekolah yang akan dicapainya.  

 3. Karena terdapat hubungan yang positif dan signifikan 

antara supervisi akademik dan kepemimpinan 

transformasional kepala sekolah secara bersama-sama 

dengan kinerja kepala sekolah SMP di Kabupaten 

Purworejo, maka kedua variabel yaitu supervisi 

akademik dan kepemimpinan transformasional perlu 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Purworejo. 
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5.2.3  Untuk Peneliti Berikut 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk melakukan penelitian lanjutan agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik, yaitu sebagai berikut: 

1.   Peneliti selanjutnya dapat menambah variabel 

kinerja guru atau mengganti variabel lain, 

tetapi memiliki hubungan dengan kinerja 

kepala sekolah SMP di Kabupaten Purworejo. 

2.   Peneliti selanjutnya diharapkan dapat   lebih 

terstruktur dan instrumen yang digunakan 

sudah teruji kehandalannya. 

3. Peneliti selanjutnya dapat dikembangkan 

dengan cara kualitatif agar bisa 

mendiskripsikan lebih mendalam tentang 

hubungan antara variabel bebas dan terikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


