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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Manajemen kelas dan pelaksanaan proses pembelajaran tematik-terpadu di 

kelas tinggi di SD Negeri 76/IX Mendalo Darat secara umum sudah sangat baik. 

Manajemen dan pelaksanaan proses pembeljaran tematik-terpadu telah berjalan 

sesuai dengan indikator. Manajemen kelas sudah tercipta dengan baik sesuai tiga 

indikator, diantaranya adalah lingkungan fisik, kondisi sosio–emosional, dan 

kondisi organisasioal. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi kelas yang bersih, 

rapi, ventilasi dan pencahayaan yang baik, adanya hubungan yang baik antara guru 

dan siswa, serta adanya kegiatan rutin yang dilakukan di kelas. 

 Secara umum kelas tinggi di SD Negeri 76/IX Mendalo darat memiliki 

manajemen kelas yang baik, seperti pengaturan ruangan kegiatan belajar – 

mengajar, pengaturan tempat duduk, pengaturan ventilasi dan pencahayaan, serta 

pengaturan penyimpanan barang–barang. Dengan manajemen kelas yang baik 

makan akan tercapainya suatu tujuan dan dapat menciptakan proses pembelajaran 

dengan baik dan efektif. Proses pembelajaran tematik-terpadu di kelas tinggi di SD 

Negeri 76/IX Mendalo darat sudah sangat baik. Guru dapat melaksanakan 

pembelajaran tematik dengan baik sesuai indikator, diantaranya adalah 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberikan siswa pengalam langsung, 

pemisahan berbagai mata pelajaran tidak tampak, menyajikan konsep dari berbagai 

mata pelajaran, fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan 

siswa, dan memiliki konsep belajar sambil bermain.
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Berdasarkan dari data yang telah dipaparkan oleh peneliti bahwa guru telah 

menggunakan kemampuannya dalam menciptakan manajemen kelas yang baik dan 

pelaksanaan proses pembelajaran tematik-terpadu yang baikpula. Sehingga dapat 

mencapai tujuan yang akan dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini berupa deskripsi mengenai kemampuan guru dalam 

melaksanakan manajemen kelas pada proses pembelajaran tematik-terpadu di SD 

Negeri 76/IX Mendalo darat. Manajemen kelas merupakan salah satu hal penting 

yang diperhatikan oleh guru. Adanya manajemen kelas yang baik akan membantu 

terlaksananya proses pembelajaran tematik-terpadu. Manajemen kelas yang baik 

juga dapat mencapai keberhasilan siswa serta mencapai tujuan yang telah 

direncanakan.  

5.3 Saran 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk guru dalam manajemen kelas tinggi 

pada proses pembelajaran tematik-terpadu. 

2. Bagi siswa  

Siswa perlu belajar lebih banyak tentang manajemen kelas pada proses 

pembelajaran tematik-terpadu. 

3. Bagi Peneliti 

Agar peneliti lain dapat mengkaji ulang penelitian ini dengan menggunakan 

metodologi penelitian dan tempat penelitian yang berbeda. Selain itu untuk dapat 

melengkapi kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan semakin memperkaya 

perkembangan ilmu yang sudah ada. 
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4. Bagi Pembaca 

Hendaknya dengan mengetahui pentingnya manajemen kelas pada proses 

pembelajaran, selain mencapai tujuan bagi siswa, penelitian ini dituju agar dapat 

dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari seprti di lingkungan keluarga. 

 


