
 

125 
Eka Novia Prihantini, 2018 
PROFIL KINERJA GURU DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS TINGGI DI 
SEKOLAH DASAR   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | 
perpustakaan.upi.edu 

 

Bab V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini akan dipaparkan simpulan, dan rekomendasi 

berdasarkan bagian pembahasan pada bab sebelumnya. Simpulan 

penelitian merujuk pada rumusan masalah yang telah dirumuskan, 

sedangkan implikasi dan rekomendasi penelitian adalah saran yang 

disampaikan kepada para peneliti berikutnya, yang berniat untuk 

melakukan penelitian serupa. Ketiga hal tersebut dipaparkan di bawah 

ini. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan hasil penelitian 

mengenai " profil kinerja guru dan hasil belajar siswa kelas tinggi di 

sekolah dasar ", peneliti memperoleh simpulan sebagai berikut : 

 

5.1.1 Kinerja guru  

Kinerja guru kelas tinggi di suatu Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan Sukajadi, Bandung, dapat dikatakan sudah baik secara 

perencanaan pelaksanaan pembelajaran, sedangkan berdasarkan 

pelaksanaan pembelajaran guru cenderung telah mencapai indikator 

meskipun ada beberapa indikator yang tidak dilaksanakan dengan tepat. 

Selanjutnya terkait dengan evaluasi pembelajaran, guru melakukan 

tahapan peilaian sesuai dengan prinsip penilaian otentik, tetapi guru 

tidak merumuskan instrumen evaluasi hasil belajar dengan lengkap. 

Sehingga jika berdasarkan tugas guru sebagai administrator, meskipun 

laporan hasil belajar siswa menunjukan angka yang signifikan tinggi, 

namun tidak disertai dengan dasar atau acuan penilaian yang jelas dan 

tersetruktur.  

 

5.1.2 Hasil belajar siswa 

Hasil belajar siswa kelas IV, V, dan VI di suatu Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Sukajadi, Bandung dapat dikatakan sudah 

cenderung baik, hal tersebut dilihat berdasarkan hasil nilai kognitif dan 

psikomotorik siswa yang sebagian besar siswa telah melampaui KKM, 

dan nilai afektif siswa yang sebagian besar dikategorikan Baik (Baik). 

Tetapi hasil keseluruhan penilaian yang guru lakukan tidak didasari 
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dengan pijakan yang kuat. Hal tersebut dilihat dari Guru kelas IV, V, 

dan VI yang tidak merumuskan instrumen penilaian hasil belajar siswa 

dengan lengkap. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian di atas, berikut rekomendasi 

yang dapat di sampaikan peneliti adalah sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi prodi pgsd, hasil penelitian ini dapat di jadikan anjuran 

untuk mahasiswa pgsd lainnya agar tertarik untuk meneliti 

terkait kinerja guru, sehingga sumber referensi penelitian 

kinerja guru dengan bersudut pandang mahasiswa pgsd 

semakin kaya. 

5.2.2 Bagi sekolah, perbanyak kegiatan yang dapat meningkatkan 

kreativitas guru dalam menerapkan model,metode,strategi 

maupun pendekatan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain 

itu, alangkah baiknya apabila para guru menyadari pentingnya 

mempersiapkan segala administrasi pendidikan sehingga proses 

pembelajaran akan terorganisir. 

5.2.3 Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini menjadikan 

motivasi mengenai analisis hubungan, dan pengaruh kinerja 

guru dan hasil belajar siswa khususnya di sekolah dasar.  

 


