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V. SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut. 

1. Pemahaman guru tentang pembelajaran terpadu ditemukan bahwa guru  

kurang memahami pada aspek prosedur evaluasi pembelajaran. Secara 

khusus penelitian ini menemukan bahwa: 

a. Pemahaman guru pada aspek konsep pembelajaran terpadu cukup 

memahami, artinya guru cukup memahami bahwa pembelajaran 

terpadu merupakan pembelajaran yang bukan memadukan beberapa 

konsep dalam satu mata pelajaran, pembelajaran terpadu tidak selalu 

diawali di kurikulum terpadu, pembelajaran terpadu tidak hanya 

mempelajari satu tema, namun berbagai tema. Guru cukup memahami 

bahwa pembelajaran terpadu mempunyai prinsip adanya pemisahan 

antarmata pelajaran tidak terlihat jelas, memberikan pengalaman yang 

bermakna bagi siswa dan merupakan pemaduan dari beberapa konsep 

antarmata pelajaran. 

b. Pemahaman guru pada aspek prosedur penyusunan perencanaan 

pembelajaran terpadu ditemukan memahami. Artinya guru memahami 

bahwa, pembelajaran yang akan dilakukan harus terancang, terarah 

dan sistematis dalam menyusun skenario pembelajaran, guru perlu 
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menganalisis kompetensi inti, pengembangan indikator disesuaikan 

dengan kompetensi dasar. Indikator yang dikembangkan dapat diamati 

dan diukur, pelaksanaan apersepsi pembelajaran dirancang dengan 

hal-hal yang sudah diketahui oleh siswa dan memberi kesempatan 

siswa lebih aktif dalam proses belajar dan pembelajaran dibanding 

guru. 

c. Pemahaman guru pada aspek prosedur pelaksanaan pembelajaran 

terpadu ditemukan cukup memahami, artinya guru cukup memahami 

bahwa, mempersiapkan siswa dalam pembelajaran sangat penting, 

memberikan kesempatan untuk siswa berfikir kreatif, pembelajaran 

berpusat pada siswa, menempatkan siswa dalam kelompok belajar, 

siswa perlu dilibatkan dalam pemanfaatan media dan media yang 

digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan 

lingkungan sekitar. 

d. Pemahaman guru pada aspek prosedur evaluasi pembelajaran terpadu 

ditemukan kurang memahami. Artinya guru kurang memahami 

bahwa, dalam pembelajaran terpadu harus melakukan evaluasi proses, 

tetapi juga tetap melakukan evaluasi hasil. Guru kurang memahami 

bahwa, penilaian terhadap siswa dapat dilakukan setiap saat bukan 

hanya dilakukan di awal (pre-test) atau di akhir program pembelajaran 

(post-test).  
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka dapat 

diajukan saran-saran untuk meningkatkan pemahaman guru sekolah dasar 

tentang pembelajaran terpadu pada kurikulum 2013 yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi sekolah 

Hendaknya sekolah memfasilitasi guru untuk mengikuti kegiatan yang 

diselenggarakan pemerintah atau lembaga lain mengenai pembelajaran 

terpadu guna meningkatkan pemahaman konsep dan pelaksanaan 

pembelajaran terpadu sesuai dengan kurikulum 2013. 

2. Bagi guru 

Hendaknya guru aktif dalam mencari informasi mengenai pembelajaran 

terpadu yang ditetapkan dalam kurikulum 2013, guru aktif dalam 

mengikuti kegiatan sosialisasi pembelajaran pada kurikulum 2013 yang 

diselenggarakan oleh pemerintah. Guru dalam kegiatan belajar mengajar 

hendaknya lebih optimal dan mau berusaha mempelajari dan memahami 

tentang pembelajaran terpadu pada kurikulum 2013. 

3. Bagi dinas pendidikan  

Bagi dinas pendidikan disarankan untuk menyelenggarakan peningkatan 

kompetensi guru sekolah dasar, khususnya mengenai pembelajaran terpadu 

pada kurikulum 2013. 


