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BAB V 

PENUTUP 
 
 
 
 
A. Simpulan 

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan judul sinergi pengawas 

dan kepala sekolah dalam membentuk karakter guru PAI di SMA Negeri 1 

Teladan Yogyakarta maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian yang 

dilakukan ini baik melalui metode wawancara, observasi maupun dokumentasi. 

Maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sinergi pengawas dan kepala sekolah dalam membentuk karakter guru PAI 

di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta 

a. Sudah ada sinergi, namun belum begitu tampak, karena faktor kesibukan, 

dll, sehingga baru sekedar ada jalinan komunikasi. 

b. Sinergi keduanya belum sampai tahap kesepakatan kerjasama, meski 

demikian semua pihak sudah menjalankan fungsinya masing-masing yaitu 

dalam membina guru PAI, khususnya dalam meningkatkan karakter religius. 

2. Strategi pengawas dan kepala sekolah dalam membentuk karakter guru 

PAI di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta 

a. Keteladanan. 

b. Kedisiplinan. 

c. Pembiasaan. 

d. Penghargaan prestasi. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil kajian tentang sinergi pengawas dan kepala sekolah 

dalam membentuk karakter guru PAI di SMA Negeri 1 Teladan Yogyakarta, 

maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Pengawas 

a. Meningkatkan intensitas supervisi kepada guru PAI secara rutin dan 

terjadwal. 

b. Diharapkan pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik 

apabila ada yang kurang untuk segera ditindaklanjuti. 

c. Lebih rutin membina MGMP PAI SMA Kota Yogyakarta. 

d. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan kepala sekolah dan 

sebaiknya dalam bentuk kesepakatan tertulis. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

a. Diharapkan bisa lebih meluangkan waktu untuk konsultasi dan 

berkomunikasi yang intensif dengan pengawas PAI. 

b. Apabila sering berhalangan hadir dalam pertemuan dengan pengawas 

PAI, diharapkan mendelegasikan kepada wakil kepalda sekolah atau 

tim khusus.  

c. Lebih mendorong guru PAI untuk berdiskusi internal dan mengikuti 

kegiatan MGMP PAI SMA. 

d. Meningkatkan kerjasama dan komunikasi dengan pengawas PAI dan 

sebaiknya dalam bentuk kesepakatan tertulis. 
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3. Bagi Kementerian Agama 

a. Untuk menambah jumlah pengawas agar semakin baik dalam 

kerjasama dengan kepala sekolah dan pelayanan supervisi terhadap 

guru PAI. 

b. Meningkatkan pembinaan keprofesian berkelanjutan agar pengawas 

melaksanakan dapat menjalankan tugasnya dengan optimal. 

4. Bagi guru PAI 

a. Untuk meningkatkan diskusi internal dan mengikuti kegiatan MGMP 

PAI SMA. 

b. Meningkatkan intensitas komunikasi dengan pengawas PAI dan 

kepala sekolah. 

 

  


