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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran 

tematik-integratif di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. Berdasarkan data-

data yang diperoleh di lapangan dan analisis data, kemudian dilakukan 

penarikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persiapan untuk melaksanakan pembelajaran tematik-integratif telah 

dilakukan di SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya. Guru membuat 

perencanaan pembelajaran dengan terlebih dahulu mempelajari dokumen 

Kurikulum 2013 sebagai panduan untuk menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).   

2. Pembelajaran tematik-integratif telah dilaksanakan di SD Negeri 2 

Pahandut Pangkaraya. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP 

yang telah dibuat sebelumnya. Pembelajaran dilakukan di dalam kelas 

maupun di luar kelas dengan berbagai model dan media pembelajaran. 

Guru menggunakan buku guru yang disiapkan oleh Dinas Pendidikan dan 

buku-buku lain yang relevan dengan pembelajaran. Peserta didik terlihat 

antusias dan aktif mengikuti pembelajaran.  

3. Evaluasi pembelajaran tematik-integratif di SD Negeri 2 Pahandut 

Palangkaraya menggunakan teknik penilaian otentik yang meliputi 

penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada aspek 

sikap penilaian dilakukan guru dengan cara observasi dan membuat 
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catatan-catatan. Aspek pengetahuan diukur dengan cara tes tulis dan tes 

lisan, sedangkan penilaian kinerja dan projek digunakan oleh guru untuk 

mengukur aspek keterampilan. 

B. Implikasi 

Penelitian mengenai implementasi pembelajaran tematik-integratif pada 

SD Negeri 2 Pahandut Palangkaraya diharapkan dapat memberikan masukan 

guna meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam merencanakan, 

melaksanakan dan evaluasi pembelajaran tematik-integratif khususnya bagi 

guru-guru yang masih beranggapan sulit. Berdasarkan kesimpulan dari hasil 

penelitian terdapat implikasi bahwa keberhasilan implementasi pembelajaran 

didukung oleh kesiapan pengelola sekolah, sarana dan prasarana. Pemahaman 

dari para pengelola mengenai Kurikulum 2013 yang didapat melalui 

sosialisasi dan pelatihan-pelatihan juga mendukung keberhasilan 

implementasi pembelajaran tematik-integratif.  

Antusias peserta didik dalam mengikuti pembelajaran menunjukkan 

mereka menyukai pembelajaran tematik-integratif. Situasi belajar menjadi 

menyenangkan dan peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran. 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi sebelumnya, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada guru disarankan agar tetap berlatih membuat RPP tematik-

integratif serta selalu meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran 
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tematik-integratif sehingga upaya menerapkannya dapat terlaksana dengan 

baik. 

2. Sebagian besar guru belum mengajar dengan pembelajaran tematik-

integratif, pihak dinas pendidikan hendaknya memberikan dukungan 

dengan mengadakan pelatihan kepada guru-guru, sehingga nantinya semua 

guru dapat mengajar dengan pembelajaran tematik-integratif. 

3. Untuk mendapatkan kualitas hasil pembelajaran tematik-integratif yang 

maksimal, guru hendaknya menggunakan teknik penilaian otentik yang 

meliputi penilaian pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  

Kepala sekolah hendaknya selalu memantau implementasi pembelajaran 

tematik-integratif dan melakukan evaluasi bersama, sehingga dapat 

memperbaiki dan mengurangi kendala yang ada. 


