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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil 

penelitian evaluasi seperti dipaparkan pada bab IV, 

dapat disimpulkan empat hal sesuai dengan 

permasalahan penelitian yang telah dirumuskan. 

1. Kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga 

dalam merencanakan dan mempersiapkan 

pembelajaran masuk dalam kategori baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan adanya pengetahuan guru yang 

baik tentang standar kompetensi, strategi 

pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi 

pembelajaran yang digunakan. Semua ini tercantum 

dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

yang mereka buat setiap tahunnya. Dari RPP 

tersebut tampak bahwa guru merancang 

pembelajaran yang logis. Guru juga mengetahui 

tentang karakteristik siswanya sehingga dengan 

mudah dapat melakukan penilaian dengan baik. 

Guru mengetahui karakteristik, minat, bakat, dan 

kemampuan siswa dengan baik.  

2. Kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga 

dalam mengelola kelas termasuk kategori baik. Hal 

ini ditunjukkan oleh sikap semua guru yang selalu 
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berusaha untuk menghargai siswa, mengembangkan 

budaya belajar di kelas dengan berbagai kegiatan 

supaya anak tidak bosan mengikuti pelajaran 

dikelas ataupun pada saat pembelajaran diluar 

kelas. Guru juga berhasil mengatur perilaku siswa 

yang tidak mengikuti aturan yang ada. Selain itu 

guru bersikap ramah dan mencoba untuk menarik 

perhatian siswa terlebih dahulu sebelum 

memberikan materi pelajaran. Guru juga memotivasi 

siswa ketika siswa mendapatkan kesulitan dalam 

belajar. Siswa pun cukup antusias dalam 

mengerjakan tugas mandiri yang ditugaskan oleh 

guru, seperti misalnya membuat Power Point dari 

materi yang telah diajarkan. Dan hasilnya jauh lebih 

bagus dari buatan guru mereka.  

3. Kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga 

dalam berinteraksi dengan siswa saat pembelajaran 

berlangsung masuk dalam kategori baik. Hal ini 

tampak ketika proses pembelajaran berlangsung, 

guru selalu berkomunikasi dengan siswa dengan 

baik, melibatkan siswa dalam semua kegiatan yang 

ada, menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi 

saat pembelajaran, memberikan penilaian pada 

setiap aktivitas siswa, dan yang peling penting 

adalah guru menunjukkan sikap responsif dan 
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fleksibel ketika suatu aktivitas siswa tidak berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

4. Kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri 3 Salatiga 

dalam menunjukkan tanggung jawab profesionalnya 

sebagai seorang guru dikategorikan cukup baik. Hal 

ini ditunjukkan karena kurang nya usaha yang 

dilakukan guru untuk mengembangkan diri, 

misalkan saja jarang mengikuti seminar, workshop, 

dan lain sebagainya. Hanya beberapa orang saja 

yang mengikuti seminar atau workshop dan itupun 

harus berdasarkan perintah kepala sekolah. Guru 

belum pernah menghasilkan karya ilmiah, PTK, 

ataupun karya inovasi. 

 

1.1. SARAN 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian evaluasi 

kinerja guru bersertifikasi dengan model Charlotte 

Danielson untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 

seperti dikemukakan diatas, dapat disampaikan saran 

– saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, disarankan untuk mengikuti berbagai 

kegiatan  yang berhubungan dengan keprofesian 

mereka seperti seminar, workshop, pelatihan dan 

lain sebagainya. Guru perlu mengikuti kegiatan 

seperti ini agar dapat mengembangkan diri dalam 

meningkatkan keprofesian mereka di dunia 

pendidikan. 
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2. Bagi kepala sekolah, disarankan untuk 

mengadakan atau mengikutsertakan atau  

mendorong guru – gurunya untuk mengikuti 

berbagai pelatihan, seminar, workshop dan lain 

sebagainya yang berhubungan dengan upaya 

peningkatan keprofesian mereka dalam membuat 

PTK ataupun karya inovasi ilmiah sehingga 

semua guru dapat memberikan kontribusi 

prestasi pada sekolah.  

3. Bagi pengawas sekolah, disarankan untuk 

memberikan motivasi kepada kepala sekolah dan 

guru agar guru – guru tidak hanya aktif dalam 

mengajar saja namun guru – guru perlu 

mengembangkan diri  dalam meningkatkan 

keprofesian mereka di dunia pendidikan.  

4. Bagi peneliti yang berminat dalam mengevaluasi 

kinerja guru menggunakan model Charlotte 

Danielson, diharapkan untuk menggunakan 

instrumen ini dengan jumlah subject yang 

banyak dan dilanjutkan adanya tindak lanjut 

(follow up) setelah dilakukannya penilaian kinerja 

guru. Tindak lanjut bisa berupa PTS (Penelitian 

Tindakan Sekolah). 

 

 

 


