
 

 

 

 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A.  Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 

 

1. Kemampuan guru kelas IV SD dalam melakukan penilaian pada mata 

pelajaran IPA di Sekolah Dasar Negeri se-Kecamatan Raja Basa Bandar 

Lampung belum sesuai dengan standar penilaian yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2007. 

2. Kemampuan guru kelas IV SD dalam merencanakan penilaian tergolong 

sedang.  

3. Kemampuan guru kelas IV SD dalam mengkonstruksikan instrumen 

penilaian tergolong sedang.  

4. Dalam menentukan nilai akhir siswa, guru memberikan nilai dengan 

melihat  hasil dari ujian siswanya, akan tetapi pemberian nilai tersebut 

tidak disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki siswa yang 

sebenarnya, misalnya masih ada guru yang tidak menerapkan program 

remidial bagi siswanya yang tidak mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimum). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 68 

 

B.  Saran 

 

Dengan adanya kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini maka peneliti 

menyarankan sebaiknya : 

1. Dalam melakukan penilaian terhadap siswa, guru sebagai evaluator sudah 

seharusnya dapat melaksanakan proses penilaian dengan baik, oleh karena 

itu, guru diharuskan lebih memperkaya kemampuannya dalam penilaian 

dengan lebih memahami lagi tentang teknik dan prosedur penilaian 

pendidikan hingga menafsirkan hasil dari pelaksanaan penilaian tersebut 

dan didapatkan keputusan yang tepat demi tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

2. Perlu adanya pelatihan terhadap guru SD untuk meningkatkan kemampuan 

dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa, yang diharapkan 

agar kemampuan guru Sekolah Dasar dalam melakukan penilaian tidak 

lagi tertinggal. 

3. Pihak sekolah juga hendaknya ikut berperan aktif dalam memperhatikan 

pelaksanaan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan 

mengontrol setiap laporan hasil penilaian dan juga ikut berpartisipasi 

dalam peningkatan kompetensi guru dalam melakukan penilaian terhadap 

siswa. 

4. Meskipun guru kelas IV SD telah memiliki kemampuan yang sedang 

dalam melakukan penilaian terhadap siswa, sehingga akan lebih baik lagi 

apabila, para guru kelas IV SD lebih memperhatikan lagi pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran dengan selalu membuat sendiri Silabus, RPP, soal 

evaluasi dan kisi-kisi butir soal agar isi yang dimaksud di dalam soal lebih 
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terarah, bentuk instrumen dan metode pembelajaran lebih bervariasi  agar 

siswa lebih aktif terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru  

dan juga dengan membantu para siswa dalam memberikan arahan cara 

penyelesaian soal-soal yang tidak dapat dipecahkan oleh siswa. 

5. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang kemampuan guru dalam 

melakukan penilaian terhadap siswa, berkenaan dengan masih kurang 

mampunya guru dalam menilai siswa yang lebih mendalam dan lebih 

terperinci lagi. 


