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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah pelaksanaan penelitian dan 

pengolahan data hasil penelitian. Pada kesimpulan ini akan dipaparkan 

jawaban atas rumusan masalah secara umum dan pertanyaan penelitian secara 

khusus. 

 

1. Simpulan Umum 

Simpulan umum yang diperoleh dari penelitian ini, yakni persepsi guru 

tentang penilaian sikap peserta didik dalam kurikulum 2013 berada pada 

kategori baik. Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator yang dinilai, antara 

lain indikator perenanaan penilaian sikap, pelaksanaan penilaian sikap, 

kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan penilaian sikap, serta upaya 

guru dalam mengatasi kesulitan perencanaan dan pelaksanaan penilaian sikap 

dalam kurikulum2013.  

 

2. Simpulan Khusus 

a. Persepsi guru terhadap perencanaan penilaian sikap dalam kurikulum 2013 

di SMA N Kota Bandung berada pada kategori baik. 

b. Persepsi guru terhadap pelaksanaan penilaian sikap dalam kurikulum 2013 

di SMA N Kota Bandung berada pada kategori baik.  

c. Guru-guru di SMA Negeri Kota Bandung mengalami cukup kesulitan 

dalam melakukan penilaian sikap peserta didik dalam kurikulum 2013. 

d. Upaya guru dalam menghadapi kesulitan dalam penilaian sikap berada 

pada kategori baik, guru-guru melakukan berbagai upaya untuk mengatasi 

kesulitan dalam perencanaan maupun pelaksanaan penilaian sikap dalam 

kurikulum 2013. 

 

 



89 
 

Viny Savariny, 2015 
PERSEPSI GURU TENTANG PENILAIAN SIKAP PESERTA DIDIK DALAM KURIKULUM 2013 DI SMA 
NEGERI KOTA BANDUNG  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

B. Rekomendasi 

1. Bagi guru di SMA N Kota Bandung 

Guru perlu meningkatkan potensi dan motivasi diri untuk terus belajar 

mengenai evaluasi pembelajaran yang baik diterapkan pada peserta didik. 

Khususnya evaluasi pembelajaran yang sedang diterapkan dalam kurikulum 

saat ini, yakni kurikulum 2013. Sehingga, dalam melakukan penilaian lebih 

relevan dengan perkembangan zaman. 

2. Bagi pihak sekolah SMA N Kota Bandung 

Pihak sekolah hendaknya memonitoring apa yang telah dilakukan guru-

guru dalam melakukan penilaian sikap, serta melakukan pembinaan kepada 

guru-guru dalam pelaksanaan penilaian sikap agar bisa terlaksana dengan 

baik. Selain itu, pihak sekolah memberikan apresiasi kepada guru-guru yang 

telah melakukan penilaian sikap, agar guru-guru termotivasi untuk melakukan 

penilaian terhadap peserta didik. 


