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il. Kesimpulan

Dar-i beL:erapa penya jian dan anarisa rJata ciiatas,
dapat ditarj.k kesimpulan sebag;i berikut 2

1. Bahura peJ.aksanaan orientasi supervisi penclidil<an di
sLTp 4 si.rioarjo mencapai nirai rata-rata 3r4 terma

suk daranr katego'i baik. Hal ini terlihat dari penyu

sLJnan progratr, pelaksanaan serta penqgunaan dan

pemiLit'ran or:ientasi supervisi yanq disesuaikan de-
nqan karak t;e ristik quru, sehingga guru mampLl mening_

katka, penqerahuan, [<etrampi].a' daram pendiriikan,

?- . sebagian besar qurrr-qurL, sLTp 4 s idoar jo memi.liki r<e

mampue,n merrgajar yang mencapai nilai rata-rata 3r5
yanq termasuk daLam kategori b,aik. HaL ini terc6rrmin
dari Flerrsiiapan menqa jar yanq baik, proses belajar
menga.iar yanq intensi.f serta mampu mengadakan hubu -
nqan yanq harnronis kepada siapapun.

? Berdasarkan perhitungan st,at,istik, bahua ni
atau ,,n sebesar Ar44ll maka diparoLeh bukti
hubunqan atau penQaruh yang positif ant.ara
naan orientasr- supervisi pendidikan iJengan

menqa.iar guru di SLTp 4 SicJoarjo.
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B. Saran-saran

Berdasarkan hasir perreritian ini, mal<a dengan rasa

hormat penulis menyarankan pada beberapa haI yai-tu ,

'1. Para gurLr lrr:ndalcnya memahami dan menyadari sepenuh

nya hahura meneajar dan mendidik merupar<an tugas mr.r

1ia, sebagai amanat dari pemerint,ah dan jurga merupa_

kan suatL.r ibadah. Maka harus cJilaksanakan dengan

sebail(-baiknya.

2. Para qurLl hendal<nya tidak mengabair<an program suprir-
visi yanq ada cii sekolarr, r<arer,a guru dituntut. unt,ur<

berusaha meninqkatkan penqetahuan dan keterampiran
profesinya serta se-r-ar-u peka terrradap perkembangan

dunia perrdidikan pada umumnya.

3. Supervisor hendaknya lebih menlngkatkan kuariLas pru
gram :iupurvisi dengan orientasinya dengan mempertim-

bangl<an aspcK-aspel< antara lain:
- Tujuan supervisi hendakrrya dirurnusr<an secara oFera

sional dan disesuaikan dengan guru yanq dihadapi.
Sasaran supervisi

[lateri supervisi hendarcnya sesuai denqa' kebuturran

-.Penday;ran sarana dengan semaksimal mungktn

Menyesrrail<an ulaktur cJan tempat yanq diper Ir:[<an

Menqgunakan instrumen supervisi yanq relevan
llemilih t:r<nik cian orientasi supervisi yang sesuai.

dengan l<arakterist,it< qturu.




