
BAB V 
PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa evaluasi 

kinerja guru SD bersertifikat Pendidik memberikan kontribusi 

yang berarti terhadap Peningkatan mutu Pembelajaran.  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian laporan penelitian tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Konteks kinerja guru SD Bersertifikat Pendidik di Gugus 

Sekolah Sultan Baabullah UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal sangat  

dibutuhkan oleh sekolah terutama untuk guru dan 

kepala sekolah. Adapun tujuannya untuk mengatasi 

masalah dalam pembelajaran, manfatnya untuk 

pedoman melakukan kegiatan pembelajaran,  

sasarannya adalah kinerja guru meningkat. 

5.1.2 Input kinerja guru SD Bersertifikat Pendidik di Gugus 

Sekolah Sultan Baabullah UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal meningkat 

terbukti dengan adanya  program evaluasi yang 

direncanakan dan disusun kepala sekolah bersama 

guru dengan tersedianya sarpras, biaya dan 

mekanisme  pelaksanaan evaluasi yang dimulai dari 

pra kunjungan kelas, kunjungan kelas dan pasca 

kunjungan kelas, secara memadai. 

5.1.3 Proses kinerja guru SD Bersertifikat Pendidik di Gugus 

Sekolah Sultan Baabullah UPTD Pendidikan 



Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal pelaksanaan  

evaluasi antara guru dengan kepala sekolah dalam 

pelaksanaan evaluasi terlaksana sesuai jadwal serta 

sesuai program yang telah tersusun. Dalam 

pelaksanaan evaluasi tidak ada kendala yang didapat 

sehingga hasilnya dapat ditindaklanjuti untuk 

peningkatan kinerja mengajar guru. 

5.1.4 Produk kinerja guru SD Bersertifikat Pendidik di Gugus 

Sekolah Sultan Baabullah UPTD Pendidikan 

Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal hasil 

menunjukkan para guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran di kelas menjadi lebih baik dan siap 

secara administrasi  maupun akademik. Kompetensi 

Guru dan Kinerja meningkat dibuktikan dengan 

pernyataan kepuasan guru setelah dievaluasi karena 

mengetahui kekuranngan maupun kelebihannya dalam 

pembelajaran di kelas. Guru-guru SD bersertifikat 

pendidik di gugus Sekolah Dasar Sultan Baabullah 

UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon  sekarang sudah 

siap sewaktu waktu untuk dievaluasi oleh kepala 

sekolah.  Administrasi yang mendukung proses 

pelaksanaan pembelajaran sudah komplit serta 

tersusun dengan baik terbukti hasil evaluasi dari 

kepala sekolah kepada  semua guru  yang hasilnya 

sangat baik, berarti kompetensi dan kinerja  guru 

sudah meningkat. Hal ini dikarekan pelaksanakan 

evaluasi benar-benar dipersiapkan dan terprogram, 

sehingga Kepala Sekolah dan Guru saling menyadari 



bahwa program evaluasi kinerja guru membantu dalam 

pembelajaran. Hasil pelaksanaan evaluasi 

ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan 

pelaksanaan evaluasi selanjutnya. 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Kinerja Guru Bersertifikat Pendidik dalam Administrasi 

Implikasi Kinerja guru bersertifikat pendidik 

dalam mengerjakan administrasi adalah: jika guru 

bersungguh-sungguh akan menerapkan Kinerja guru  di 

sekolah dalam mengerjakan administrasi, maka guru 

harus menerapkan IT dalam  pengembangan silabus, 

pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP), pengembangan indikator, dan pengembangan 

materi pembelajaran. 

5.2.2 Kinerja Guru Bersertifikat pendidik  dalam Proses 

Belajar Mengajar (PBM) 

Implikasi Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam 

proses belajar mengajar adalah: jika guru bersungguh-

sungguh akan menerapkan Kinerja guru  di sekolah 

dalam proses belajar mengajar, maka harus melakukan 

prosesdur pembelajaran meliputi: kegiatan awal, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

5.2.3  Kinerja Guru Bersertifikat pendidik dalam Evaluasi 

Pembelajaran 

Implikasi Kinerja guru bersertifikat pendidik dalam 

evaluasi pembelajaran adalah: jika guru bersungguh-

sungguh akan menerapkan Kinerja guru  di sekolah 



dalam evaluasi pembelajaran, maka guru harus 

melakukan perencanaan penyusunan penilaian dan 

pelaksanaan penilaian. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, berikut 

beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan  

disampaikan kepada : 

5.3.1 Kepala Sekolah Se Gugus Sekolah Dasar  “Sultan 

Baabullah” 

Kepala sekolah hendaknya memberikan kesempatan 

lebih luas kepada guru untuk meningkatkan Kinerja 

dalam mengembangkan silabus, mengembangkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

mengembangkan indikator, dan mengembangkan materi 

pembelajaran melalui kegiatan yang menunjang, seperti: 

Kelompok Kerja Guru (KKG), seminar, loka karya, 

pendidikan dan latihan, mengiktui pengembangan 

kurikulum, dan lain-lain.  

5.3.2 Guru SD di Gugus Sekolah Dasar “Sultan Baabullah” 

UPTD Pendidikan Kecamatan Patebon 

Guru tiap jenjang kelas / mata pelajarana  hendaknya 

meningkatkan Kinerja dalam administrasi, proses 

belajar mengajar, dan evaluasi pembelajaran melalaui 

kegiatan-kegiatan atau pembinaan-pembinaan secara 

berkelanjutan baik yang diselenggarakan oleh sekolah, 

dinas pendidikan, dan lembaga yang terkait. 

5.3.3 Peneliti Berikutnya 



Hasil penelitian tentang Kinerja guru bersertifikat 

pendidik di Gugus Sekolah Dasar Sultan Ba’abullah 

Kendal hendaknya dapat digunakan sebagai referensi 

awal penelitian tentang Kinerja guru di tingkat formal, 

seperti: TK/SD,maupun SMP, dan SMA. Peneliti 

berikutnya hendaknya dapat mengembangkan hasil 

penelitian ini untuk meningkatkan Kinerja guru yang 

sudah bersertifikat pendidik. Oleh karena itu, 

disarankan kepada peneliti berikutnya untuk 

mengadakan penelitian tentang Kinerja guru yang 

sudah bersertifikat pendidik  secara lebih mendalam 

dan seksama. 

 


