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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis hasil penelitian dan 

pembahasan terhadap kinerja guru bersertifikasi di 

SMA Negeri 1 Waingapu, pada bab IV, maka peneliti 

mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kinerja guru bersertifikasi di SMA Negeri 1 

Waingapu, pada domain perencanaan dan 

persiapan pembelajaran, 57,14% guru termasuk 

dalam kategori baik, 14,28% termasuk dalam 

kategori cukup baik, dan 28,57% termasuk dalam 

kategori kurang baik dinilai dari penguasaan 

pedagogi dan konten yang akan diajarkan, 

menguasai karakteristik siswa, penyusunan 

tujuan pembelajaran, penyiapan sumber belajar, 

merancang pembelajaran yang koheren dan 

menyusun penilaian hasil belajar siswa. Guru 

yang berkategori kurang merupakan guru-guru 

senior yang masa baktinya hampir selesai. Hal ini 

yang menyebabkan guru-guru tersebut tidak 

mampu merespon perubahan kurikulum yang 

terjadi. Apalagi implementasi kurikulum 2013 

yang dianggap sangat rumit, sehingga guru 
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mengalami kesulitan dalam penyusunan 

perencanaan pembelajaran.  

2. Kinerja guru bersertifikasi di SMA Negeri 1 

Waingapu pada domain pengelolaan kelas, 

28,57% guru termasuk dalam kategori baik, 

sedangkan 71,42% guru termasuk dalam kategori 

cukup baik dinilai dari cara guru menciptakan 

lingkungan belajar yang saling menghormati,  

menciptakan budaya belajar dalam kelas, 

mengelola prosedur kelas, memantau perilaku 

siswa dan guru mengatur ruang kelas secara fisik 

3. Kinerja guru bersertifikasi di SMA Negeri 1 

Waingapu, pada domain pelaksanaan 

pembelajaran, dari 7 orang guru yang dievaluasi 

71,42%  guru termasuk dalam kategori baik, dan 

28,57% guru termasuk dalam kategori cukup 

baik dinilai dari komunikasi guru dengan siswa 

dalam menjelaskan materi dan mengarahkan 

siswa baik secara lisan maupun tertulis, 

menggunakan teknik tanya jawab dan diskusi, 

melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 

melalui penugasan, presentasi, dan kerja 

kelompok, menggunakan penilaian proses 

pembelajaran dan  responsif dalam pembelajaran 

(cepat tanggap). 
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4. Kinerja guru bersertifikasi di SMA Negeri 1 

Waingapu, pada domain tanggungjawab 

Profesional, 42,85% guru masuk dalam kategori 

baik, dan 57,14% guru masuk dalam kategori 

cukup baik dinilai dari guru merefleksikan 

pengajaran dengan melakukan evaluasi diri, 

membuat catatan yang akurat mengenai catatan 

kehadiran, hasil belajar dan kemajuan belajar 

siswa, berkomunikasi dengan orang tua/wali 

siswa, berpartisipasi dalam komunitas 

profesional, mengembangkan profesionalisme dan 

menunjukkan profesionalitas lewat sikap etis dan 

integritas sebagai pendidik. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan diatas 

maka dirumuskan beberapa masukan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan. 

1. Guru Sertifikasi 

 Rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian ini 

bagi guru, yaitu guru diharapkan untuk terus 

melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja 

dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti 

pelatihan, melakukan Penelitian Tindakan Kelas 

(PTK), menulis karya ilmiah, dan berpartisipasi aktif 
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dalam komunitas profesional, untuk terus 

mengembangkan diri dan melakukan aktualisasi diri 

sesuai statusnya sebagai guru yang sudah dianggap 

profesional.  

2. Kepala Sekolah 

 Rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian ini 

bagi Kepala Sekolah yaitu, Kepala Sekolah 

diharapkan untuk melakukan upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja guru dengan memberikan 

motivasi, pembinaan dan pembimbingan 

berkelanjutan kepada guru bersertifikasi baik 

melalui pendekatan personal maupun dalam bentuk 

kegiatan-kegiatan seperti pelatihan, workshop dan 

seminar yang dapat menunjang peningkatan mutu 

guru dalam pengembangan profesionalisme untuk 

meningkatkan kinerja pada perencanaan dan 

persiapan, pengelolaan kelas, pelaksanaan 

pembelajaran, dan tanggungjawab profesional. 

 Pelatihan-pelatihan yang direkomendasikan 

kepada Kepala Sekolah, yaitu (1) meningkatkan dan 

menindaklanjuti pelatihan implementasi kurikulum 

2013 dan pelatihan pengembangan kurikulum yang 

sudah pernah diadakan dengan kegiatan In House 

Training untuk meningkatkan kinerja guru pada 

domain perencanaan dan persiapan pembelajaran, 
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(2) pelatihan strategi pengelolaan kelas kreatif dan 

pelatihan ice breaking pembelajaran untuk 

meningkatkan kinerja guru pada domain pengelolaan 

kelas, (3) pelatihan pemanfaatan teknologi dan 

internet sebagai media pembelajaran pada domain 

pelaksanana pembelajaran, dan (4) pelatihan 

motivasi pengembangan diri, pelatihan Parenting For 

Teacher, serta pelatihan penulisan dan 

pengembangan budaya literasi (PTK, Artikel, dll) 

untuk meningkatkan kinerja guru pada domain 

tanggungjawab profesional. 

 Selain itu Kepala Sekolah disarankan untuk 

melakukan evaluasi kinerja guru yang komprehensif 

secara periodik, tidak hanya pada saat guru hendak 

mengurus angka kredit dan kenaikan pangkat. 

Kepala sekolah juga diharapkan dapat memfasilitasi 

guru-guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan di 

luar sekolah atau kabupaten.  

3. Pengawas Sekolah 

 Rekomendasi tindak lanjut hasil penelitian ini bagi 

pengawas sekolah, yaitu Pengawas Sekolah 

disarankan untuk dapat memberikan motivasi, 

pembinaan dan pembimbingan berkelanjutan kepada 

kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kinerja 

guru pada domain perencanaan dan persiapan, 
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pengelolaan kelas, pelaksanaan pembelajaran, dan 

tanggungjawab profesional. 

 Selain itu diharapkan juga, pengawas dapat 

menindaklanjuti hasil penelitian ini ke Pemerintah 

Daerah, sehingga Pemerintah Daerah juga dapat 

mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut untuk 

guru-guru di Kabupaten Sumba Timur, khususnya 

SMA Negeri 1 Waingapu.  

4. Peneliti Selanjutnya. 

 Peneliti menyadari bahwa penelitian ini 

mempunyai banyak keterbatasan dikarenakan 

pengambilan subjek penelitian yang terbatas. Untuk 

itu perlu penelitian lebih lanjut dengan mengambil 

subjek yang lebih banyak sehingga dapat ditarik 

generalisasinya.  

 


