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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  hasil  pembahasan  pada  bab  IV  

dapat disimpulkan bahwa:  

1. Kompetensi pedagogik guru kelas III MI Miftahul Ulum 01 Pancur bisa 

dikatakan baik, karena guru kelas III telah menyipkan RPP setiap kali 

akan mengajar, RPP telah sesuai dengan standar kurikulum yang telah 

ditetapkan, menggunakan strategi/pendekatan yang sesuai, pemanfaatan 

media mengaktifkan siswa, menguasai materi, penilaian proses dan hasil. 

2. Perencanaan instrumen penilaian tematik dilakukan dengan menetapkan 

tujuan diadakan penilaian tersebut, menentukan teknik penilaian, aspek 

penilaian, instrumen penilaian baik penilaian dengan tes maupun nontes, 

frekuensi diadakannya penilaian, serta dengan adanya timbal balik dari 

penilaian yang akan dilaksanakan.  

3. Pelaksanaaan penerapan instrumen penilaian tematik diselenggarakan 

oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah. Adapun pelaksanaan 

oleh pendidik dengan mengadakan kegiatan pembelajaran, ulangan 

harian serta dalam mengadakan tugas bagi siswa baik itu tugas individu 

maupun tugas kelompok. Pelaksanaan oleh satuan pendidikan dalam 

mengadakan ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan 

ulangan kenaikan kelas.  

 

B. Saran-saran 

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai 

berikut:  

1. Bagi Guru MI Miftahul Ulum 01 Pancur  

a. Dalam kegiatan pembelajaran guru sebaiknya melakukan 

perencanaan instrumen penilaian dengan semaksimal mungkin 
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sehingga dalam pelaksaannya dapat berjalan sesuai yang 

direncanakan.  

b. Guru dapat meningkatkan kinerja dengan menggunakan  

pembelajaran yang inovatif  

2. Bagi Siswa MI Miftahul Ulum 01 Pancur  

a. Bertanyalah pada guru apabila mengalami kesulitan dalam 

memahami materi pelajaran. 

b. Aktiflah dalam proses pembelajaran pada semua mata pelajaran yang 

diikuti.  

c. Tingkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan.  

3. Bagi Lembaga/Madrasah  

a. Manfaatkan hasil-hasil penelitian ini untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran bagi semua mata pelajaran.  

b. Gunakan hasi-hasil penelitian untuk landasan dan argumentasi dalam 

menerapkan kebijakan sekolah.   

 

C. Penutup  

Alhamdulillah, penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT sebagai rasa 

syukur yang sangat mendalam sehingga peneliti akhirnya dapat menyelesai-

kan penulisan skripsi ini, dan berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, 

penulis memiliki kemampuan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi yang 

sederhana ini.  

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah 

membantu proses pealaksanaan penyusunan skripsi ini dari awal hingga 

akhir. Semoga bantuan baik berupa do’a, materi maupun tenaga dan pikiran 

yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dan diterima sebagi 

amal saleh di hadapan Allah SWT.  

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 

kesempurnaan yang tidak terlepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh 

karena  itu,  kritik  dan  saran  yang  konstruktif  dari  berbagai  pihak  sangat 

peneliti harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Penulis 



79 
 

berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan 

bagi pembaca umumnya. 

 


