
BAB V
SIMPULAN, SARAN, DAN IMPLIKASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan paparan hasil dan pembahasan analisis instrumen penilaian

tematik terpadu kelas IV sekolah dasar instrumen yang dibuat oleh guru memiliki

kesesuaian antarra aspek isi, aspek konstruksi dan aspek bahasa pada setiap jenis

penilaian.  Adapun secara terperinci dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama,  pada  instrumen  penilaian  sikap  dengan  mengamati  aspek

isi/materi,  konstruksi  dan  bahasa  yang  berpedoman  Permendikbud  Nomor  23

Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 memperoleh persentase

75% dengan kriteria cukup sesuai.  Instrumen penilaain sikap yang digunakn guru

berupa jurnal harian sikap religius dan sikap sosial. 

Kedua, pada instrumen penilaian pengetahuan dengan mengamati aspek

isi/materi,  konstruksi  dan  bahasa  yang  berpedoman  Permendikbud  Nomor  23

Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018. Instrumen yang dianalisis

adalah instrumen penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir.

semester.  Pada  instrumen  penilaian  harian  pengetahuan  tema  1  subtema  1,

subtema 2, dan subtema 3 memperoleh persentase 84,09%, 81,81%, dan 77,27%

dengan kriteria  sesuai,  sesuai  dan cukup sesuai,  selanjutnya  tema 2 subtema1,

subtema 2, dan subtema 3 memperoleh persentase  77,27%, 84,09%, dan 77,27%

dengan kriteria cukup sesuai, sesuai dan cukup sesuai. Sementara itu, penilaian

harian tema 3 subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, masing-masing memperoleh

persentase sama yaitu 77,27% dengan kriteria cukup sesuai. Sedangkan tema 4

subtema 1, subtema 2, subtema 3 masing-masing memperoleh persentase 77,27%
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dengan kriteria cukup sesuai  i. Sementara itu penilaian tengah semester tema 1

dan tema 2 adalah 84,37% dan 92,18% dengan kriteria sesuai dan sangat sesuai

Sedangkan instrumen penilaian akhir semester tema 3 , tema 4, dan tema 5 adalah

90,62%,  76,56%,  90,62%.  Persentase  ini  menunjukkan  bahwa instrumen  yang

digunakan sangat sesuai dengan aspek yang di ukur.

Ketiga, pada instrumen penilaian pengetahuan dengan mengamati aspek

isi/materi,  konstruksi  dan  bahasa  yang  berpedoman  Permendikbud  Nomor  23

Tahun 2016 dan Permendikbud  Nomor 38 tahun 2016.Instrumen keterampilan

tema1,  tema  2,  tema  3  memperoleh  persentase  85,71%.  Persentase  ini

menunjukkan bahwa instrument keterampilan yang dibuat oleh guru sangat sesuai

dengan aspek yang diukur. 

Dari  ketiga  hasil  analisis  instrumen  penilaian  sikap,  pengetahuan  dan

keterampilan  yang  ditinjau  dari  aspek  materi/isi,  aspek  konstruksi  dan  aspek

bahasa diperoleh bahwa instrumen yang dibuat oleh guru sesuai dengan standar

penilaian

5.2 Implikasi 

Dengan  adanya  penelitian  ini,  maka  dapat  memberikan  sumbangan

informasi kepada guru tentang teknik dan bentuk instrumen penilaian. Disamping

itu, dapat mengetahui instrumen yang dibuat oleh guru sudah sesuai atau tidak

sesuai dengan Permendikbud No 23 Tahun 2016 dan Permendikbud Nomor 37

Tahun 2018. 
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5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan calon guru sekolah dasar mampu

mengetahui cara melakukan penilaian pada pembelajara tematik terpadu dengan

menggunakan instrumen penilaian yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui  keberhasilan  gru  dalam  melakukan  proses  pembelajaran  dan

memperbaiki proses pembelajaran dan peserta didik.


