
BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pengawas madrasah 

tingkat MTs/MA kabupaten Magelang yang bertugas di MAN 1 Magelang 

Kecamatan Mertoyudan terkait dengan evaluasi program supervisi akademik 

pengawas dalam meningkatkan kemampuan penilaian autentik kurikulum 

2013,  maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian yang dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Pengawas madrasah MAN 1 Magelang dalam tahapan perencanaan 

program telah memenuhi semua kriteria perencanaan dengan baik. Hal ini 

terlihat dari upaya pengawas menyusun program dalam rangka 

membimbing dan membantu guru untuk meningkatkan kemampuan 

penilaian autentik kurikulum 2013. Pengawas madrasah telah 

merumuskan program dengan terlebih dahulu melihat kebutuhan guru 

dalam implementasi kurikulum 2013 serta melihat input yang ada, rencana 

kerja itu berupa rencana kerja akademik (RKA), baik tahunan maupun 

semester.  

2. Proses supervisi yang dilakukan oleh pengawas baru memenuhi sebagian 

kriteria yang ditetapkan dalam evaluasi, diantaranya intensitas 

kepengawasan belum memenuhi standar pelayanan minimal kunjungan 

pengawas ke madrasah, proses supervisi lebih banyak diperankan oleh 

pengawas internal. Praktis supervisi akademik yang berjalan belum 

124 



125 

 

menyentuh kunjungan kelas semua guru mata pelajaran yang ada di 

madrasah, teknik yang dipakai baru teknik kelompok dan jarang 

melakukan supervisi individual. Oleh karenanya, proses supervisi oleh 

pengawas dikategorikan cukup. 

3. Pengawas madrasah dalam kaitannya dengan penyusunan hasil supervisi 

kategori baik. Hal ini dibuktikan dengan dokumen laporan supervisi yang 

pengawas buat tiap semester. Kemampuan penilaian guru sudah 

meningkat diantaranya mampu menyusun instrumen penilaian untuk 

aspek pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Penilaian proses 

pembelajaran dilakukan setiap hari dengan tersedianya form-form 

penilaian berupa jurnal. Penilaian sikap peserta didik dilakukan selama 

anak berada di madrasah oleh guru agama. 

 

B. Saran-Saran 

1.    Bagi Pengawas 

a. Agar dapat meningkatkan intensitas supervisi kepada guru madrasah 

khususnya guru agama secara rutin dan terjadwal.  

b. Diharapkan pengawas juga lebih memperdalam teknik dan 

pendekatan yang digunakan untuk bimbingan pada guru madrasah 

yang menjadi bimbingannya 

c. Lebih mengintensifkan program pendampingan kurikulum 2013 agar 

dapat dijadikan contoh bagi madrasah swasta di lingkungan kabupaten 

Magelang yang akan menerapkan kurikulum 2013 berikutnya. 
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2. Bagi Kementerian Agama 

a. Meningkatkan pembinaan keprofesian berkelanjutan bagi pengawas 

agar pengawas dapat selalu meningkatkan profesionalitasnya 

b. Hendaknya memfasilitasi pengawas madrasah dalam kegiatan-

kegiatan yang menambah kapasitas keilmuan terutama terkait 

kurikulum 2013. 

3. Bagi guru agama 

a. guru hendaknya memiliki semangat untuk selalu memperdalam 

wawasan dan pengembangan strategi pembelajaran yang mendidik 

serta wawasan terkait penilaian autentik kurikulum 2013 agar dapat 

mewujudkan peserta didik yang berkualitas. 

b. Memperbanyak kegiatan keagamaan sehingga suasana religius di 

madrasah semakin meningkat. 


