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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

 

A. Simpulan  

Dari penelitian ini simpulan yang dapat diambil yaitu analisis 

pembelajaran tematik terpadu yang ditinjau dari akreditasi khususnya tenaga 

pendidik dan sarana prasarana dalam pembelajaran sudah terlaksana dengan 

baik tetapi belum secara maksimal. Secara keseluruhan sudah terlaksana akan 

tetapi pengelolaan tenaga Pendidikan dan sarana prasarana masih belum 

optimal. 

Pengelolaan akreditasi dari segi tenaga kependidikan, masih kurang 

adanya kesadaran dari para pendidik untuk selalu berkembang dan mengu-

update pengetahuan serta mengasah kemampuan dalam bidang teknologi 

informasi. Pada abad 21 saat ini adalah pembelajaran yang mengedepankan 

digitalisasi dimana ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi 

yang berlangsung begitu cepat. Pada era ini menuntut pendidik harus mampu 

menguasai teknologi informatika dalam proses kegiatan belajar mengajar. 

Maka pendidik harus merubah pola pemikiran sebagai sumber belajar bagi 

peserta didik sehingga pendidik berupaya mengembangkan kemampuan dan 

menambah ilmu sesuai perkembangan jaman. Apabilan pendidik masih tetap 

menggunakan pola pemikiran untuk menunggu kebijakan dari pemerintah 

terlebih dahulu tanpa meng-update pengetahuan dengan sendiri makan bisa 

dipastikan pendidik tidak siap menghadapi tantangan Pendidikan di abad 21 

ini. 

Pengelolaan akreditasi dari segi sarana prasarana sudah berjalan akan 

tetapi pemanfaatan sarana prasarana dalam lingkungan sekolah masih belum 

maksimal sehingga dalam kegiatan belajar mengajar pembelajaran tematik 

terpadu kurang terealisasikan. Kemudian yang perlu diperhatikan agar 

pemanfaatan sarana prasarana dapat maksimal, pendidik harus merubah 

mainset bahwa pemanfaatan sarana prasarana sangat membatu dalam proses 

pembelajaran tematik. Sehingga tidak hanya di bebankan kepada siswa saja 
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untuk terus berkembang mengikuti pembelajaran tematik terpadu dengan 

sendirinya tetapi pendidik juga harus juga memanfaatkan dengan maksimal. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan simpulan penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, 

bahwa analisis pembelajaran tematik terpadu ditinjau dari akreditasi 

khususnya pengelolaan tenaga kependidikan dan pengelolaan sarana 

prasarana sudah berjalan akan tetapi belum maksimal. Dengan demikian 

implikasi pada penelitian ini adalah:  

1. Implikasi Teoritik  

  Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis pembelajaran tematik 

terpadu ditinjau dari akreditasi khususnya pengelolaan tenaga 

kependidikan dan pengelolaan sarana prasarana sudah berjalan akan tetapi 

para pendidik belum menyadari bahwa keterlibatan para pendidik sangat 

mempengaruhi keberhasilan pembelajaran tematik terpadu dan juga 

meningkatkan kualitas pendidik. Penelitian ini juga menunjukkan hasil 

yang dapat digunakan sebagai refrensi dalam serta dapat meningkatkan 

predikat akreditasi. 

2. Implikasi Praktis 

 Implikasi praktis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan pada sekolah masing-masing dengan 

mengelola SDM dan SDA yang terdapat pada lingkungan sekitar. Kepala 

sekolah, guru dan komite sekolah diharapkan mau ikut serta dalam 

mengembangkan pengelolaan akreditasi khusunya tenaga kependidikan 

dan pengelolaan sarana prasarana agar sentra pendidikan dapat berjalan 

dengan lancar serta meningkatkan kualitas pendidikan dalam menghadapi 

tantangan pendidikan abad 21. Dengan adanya penelitian ini maka 

diharapkan, kepala sekolah, guru termotivasi untuk terus 

mengembangkan pengelolaan akreditasi yang di terapkan disekolah 

dengan maksimal agar kualitas pendidikan disetiap sekolah merata.  
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C. SARAN  

Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan, maka 

penelitian memberikan saran untuk meningkatkan dan pemerataan kualitas 

pendidikan di SD Negeri Bakipandeyan 01 dan SD Negeri Gentan 01, sebagai 

berikut. 

1. Bagi Sekolah 

 Diharapkan pihak sekolah tetap semaksimal mungkin berusaha 

meningkatkan kompetensi guru, dan menjalin komunikasi untuk selalu 

berdiskusi dalam pengelolaan sarana prasarana dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

2. Bagi Guru  

a. Guru sebaiknya memahami perannya sebagai sumber pendidikan dan 

ujung tombak kualitas pendidikan. 

b. Guru sebaiknya merubah mainset untuk selalu mengikuti 

perkembangan jaman dan terus meng-update pengetahuan terutama 

dalam bidang digitalisasi dalam mempersiapkan peserta didik 

menghadapi tantangan abad 21. 

c. Guru juga sebaiknya selalu melakukan komunikais dengan baik 

dengan komite agar terjalin hubungan yang harmonis dalam 

memudahkan keterlibatkan komite dalam kegiatan sekolah.  

3. Bagi Komite dan wali murid 

a. Komite sebaikanya selalu medukung dan memberikan ide, pemikiran, 

tenaga, waktu agar kegiatan sekolah berjalan dengan baik. 

b. Wali murid sebaiknya menyadari bertapa pentinya peran kerja sama 

antara wali murid dengan lingkungan sekolah dalam menunjang proses 

belajar siswa di sekolah. 

c. Komite sekolah dan wali murid seharusnya saling bekerja sama dalam 

menunjang terciptanya kualitas pendidikan yang maksimal. 

4. Bagi Peneliti Lain  

  Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis, 

penelitian dapat digunakan sebagai refrensi baik secara teoritis maupun 

secara praktis. 
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Peneliti lain sebaiknya mengambil sudut padang yang lain misalnya 

dalam pengelolaan pembiayaan, pengelolaan proses agar penelitian 

tentang pembelajaran tematik di tinjau dari akreditasinya dapat lebih 

berkembang. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


