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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan hasil analisis data yang penulis lakukan, 

dengan judul Pelaksanaan Pembelajaran Tematik Kelas I pada Masa Pandemi 

COVID-19 di MIN 18 Banjar maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pembelajaran tematik kelas I pada masa pandemi COVID-19 di 

MIN 18 Banjar dilaksanakan secara luring dengan menerapkan protokol 

kesehatan, tetapi pelaksanaanya masih sangat minimal sekali karena hanya 

seminggu sekali dan guru hanya punya waktu sedikit, waktu yang tersedia 

cuma sekitar 40-45 menit yang membuat guru tidak mampu mengelola waktu 

karena sifatnya hanya mengoreksi tugas siswa minggu lalu satu persatu dan 

memberikan tugas yang baru. Jadi meskipun pembelajarannya dilaksanakan 

secara luring tetapi tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Meskipun 

demikian, masih ada pertemuan yang pembelajarannya mengarahkan kepada 

keaktifan siswa untuk mempelajari sendiri. Kebanyakan siswa tidak bertanya 

dalam proses pembelajaran dan siswa masih perlu ditegur dalam pemakaian 

masker. 

2. Faktor yang pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran tematik kelas I pada 

masa pandemi COVID-19 di MIN 18 Banjar adalah faktor guru yang memiliki 
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kualifikasi S1, pengalaman mengajar yang lama serta pengalaman pelatihan, 

faktor siswa terlihat kehadiran siswa tinggi dalam setiap pertemuan dan 

kemampuan berhitung (matematika), faktor alokasi waktu 40-45 menit, faktor 

sarana dan prasarana guru memberikan ringkasan materi agar siswa dapat 

belajar di rumah, serta faktor lingkungan ruang kelas luas dan mendapat respon 

positif dari orang tua maupun masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah faktor guru yang tidak bisa memaksimalkan waktu yang diberikan, 

faktor siswa masih banyak siswa yang belum lancar membaca bahkan ada yang 

tidak bisa sama sekali dan siswa tidak aktif dalam pembelajaran. 

 

B. Saran-saran 

Dari serangkaian temuan penelitian serta kesimpulan dari penelitian, peneliti 

mengajukan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan beberapa pihak yang terkait: 

1. Kepada guru pembelajaran tematik hendaknya membuat RPP sendiri agar dapat 

menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19, memaksimalkan waktu 

tidak hanya mengoreksi tugas siswa tetapi juga menjelaskan materi walaupun 

sedikit, serta menindak tegas siswa yang tidak menaati protokol kesehatan 

seperti tidak memakai masker. 

2. Bagi lembaga pendidikan MIN 18 Banjar diharapkan lebih meningkatkan 

fasilitas dan melengkapi sumber belajar (buku/media pembelajaran) agar siswa 
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dapat membawa buku paket untuk belajar terlebih di rumah dahulu sebelum 

belajar di sekolah sehingga hasil belajar siswa dapat maksimal. 

3. Kepada siswa diharapkan agar lebih bersungguh-sungguh dalam belajar agar 

memperoleh hasil belajar yang maksmial. 

 


