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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan penelitian terkait pembinaan pengawas 

dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru PAI SMA dan juga melihat 

permasalahan pengawas dalam upaya meningkatkan profesionalitas guru PAI 

SMA di Kota Samarinda, maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian 

yang dilakukan sebagai berikut:  

Pertama pelaksanaan kepengawasan di Kota Samarinda belum 

maksimal. Karena kegiatan kepengawasan masih hanya sekedar pengecekan 

adminitrasi belajar mengajar. Pendekatan yang digunakan dalam pengawasan 

juga masih menggunakan pendekatan lansung dan tidak langsung. Sedangkan 

teknik – teknik yang digunakan yaitu teknik individual dengan percakapan 

pribadi dan observasi kelas sedangkan teknik kelompoknya dengan teknik 

tukar menukar pengalaman.  

Kedua permasalahan pengawas dalam upaya meningkatkan 

profesionalitas guru PAI SMA di Kota Samarinda adalah kurangnya pelatihan 

bagi pengawas, adanya guru yang mengajar dibanyak sekolah dan guru honor, 

mindset guru senior dan guru PAI Dikbud yang kurang baik terhadap 

pengawas, masalah jarak sekolah yang menjadi binaan pengawas. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil kajian tentang permasalahan yang dihadapi pengawas 

dalam upaya meningkatkan profesionalitasitas guru di Kota Samarinda, maka 

peneliti memberikan beberapa saran yang bersifat membangun untuk kemajuan 

pengawas PAI, guru PAI dan Kemenag di Kota Samarinda yaitu: 

1. Bagi Pengawas 

a. Dalam meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil pendidikan agama Islam 

baik di sekolah yang berada diperkotaan dan sekolah yang berada didaerah 

terpencil (pedalaman)  maka pengawas PAI sebaiknya secara kontiniu dan 

komitmen tinggi dalam melakukan pembinaan dalam meningkatkan 

profesionalitasitas guru PAI. 

b. Diharapkan Pengawas PAI lebih mendalami konsep kepengawasan yang 

berkaitan dengan; peran pengawas, pendekatan pengawas, teknik pengawas 

dan perkembangan kurikulum. 

c. Pengawas diharapkan lebih meningkatkan kerjasama dengan guru dalam 

mengaktifkan kegiatan MGMP. 

2. Bagi Kementerian Agama 

a. Meningkatkan pembinaan keprofesian berkelanjutan bagi pengawas agar 

pengawas dapat selalu meningkatkan profesionalitasitasnya 

b. Hendaknya mengoptimalkan kinerja pengawas agar semakin baik dalam 

pelayanan supervisi terhadap guru PAI. 
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3. Bagi guru PAI 

a. Untuk meningkatkan kemampuan profesionalitas guru minimal 

berupa; kemampuan merencanakan proses belajar mengajar, 

melaksanakan dan mengelola/memimpin proses belajar mengajar, 

menilai kemajuan proses belajar mengajar dan menguasi bahan 

pelajaran lebih mendalam. 

b. Harus memiliki pandangan yang positif terhadap peran pengawas, misalnya 

apabila pengawas mengadakan kunjungan ke sekolah harus bisa bersikap 

terbuka baik itu pengawas dari Kemenag atau Dikbud. 

c. Lebih menggiatkan kegiatan MGMP dan mengikut sertakan pengawas dalam 

kegiatan MGMP. Dengan cara apabila ada kegiatan MGMP sebaiknya 

pengawas diberitahu atau diundang ketika MGMP mengadakan kegiatan.  

 

  


