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BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisis tentang implementasi manajemen

pembelajaran terpadu di Sekolah Alam Lampung pada bab sebelumnya, maka dapat

disimpulkan bahwa:

Pertama, implementasi manajemen pembelajaran terpadu dimulai dari

perencanaan pembelajaran dengan menetapkan terlebih dahulu kegiatan yang akan

dilakukan dalam proses perencanaan, kapan dan bagaimana cara melakukan

proses pembelajaran dengan model kurkulum tematik-terpadu tersebut. Berusaha

membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil

yang maksimal melalui proses penentuan target yang terukur. Mengembangkan

pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif yang muncul namun belum terencana

sebelumnya. Mengumpulkan dan menganalisis informasi seputar implementasi

manajemen pembelajaran terpadu, kemudian mempersiapkan dan

mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan- keputusan yang telah diambil

dalam setiap langkah perencanaan sehingga proses perencanaan dapat dilaksanakan

dengan baik dan mengacu pada manajemen perencanaan strategis.

Kedua pengorganisasian, yaitu Sekolah Alam Lampung melakukan beberapa

langkah yang terdiri dari: (a) Sekolah Alam Lampung menyediakan fasilitas,
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perlengkapan dan tenaga ahli yang diperlukan untuk melaksanakan rencana-

rencana melalui proses penetapan organisasi yang baik; (b) setelah tahap pertama

dilakukan kemudian selanjutnya dilakukan pengelompokan komponen kerja ke

dalam struktur organisasi secara teratur dan berkesinambungan; (c) membentuk

struktur wewenang dan mekanisme koordinasi di lingkungan Sekolah Alam Lampung

dengan melibatkan semua wakil kepala sekolah, ketua yayasan dan pendiri; (d)

memutuskan dan menetapkan metode pembelajaran dan prosedur pembelajaran

dengan manajemen tematik; (e) memilih, mengadakan pelatihan

dan pendidikan guru atau tenaga kependidikan serta mencari sumber-sumber lain

yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran tematik yang integralistik.

Ketiga, pengarahan, yaitu: (a) menyusun kerangka waktu dan biaya secara

terperinci; (b) memprakarsai dan menampilkan kepemimpinan dalam

melaksanakan rencana dan pengambilan keputusan; (c) mengeluarkan instruksi–

instruksi yang spesifik; (d) membimbing, memotivasi dan melakukan supervisi.

Keempat, pengawasan, yaitu ada tiga langkah strategis yang dilakukan

Sekolah Alam Lampung; (a) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada

rencana; (b) melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi dan

merumuskan tindakan koreksi, menyusun standar-standar dan saran-saran; (c)

menilai pekerjaan dan melakukan tindakan koreksi terhadap

penyimpangan-penyimpangan yang ada.
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B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan simpulan tentang manajemen pembelajaran

terpadu, maka dapat disarankan bahwa:

1. Sekolah Alam Lampung hendaknya memfasilitasi dan menyediakan berbagai

sarana, prasarana, dan sumber belajar untuk kelangsungan implementasi

manajemen pembelajaran terpadu.

2. Guru harus kreatif dalam merencanakan dan mengelola manajemen

pembelajaran terpadu sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai yang

diharapkan.

3. Siswa agar selalu siap dan aktif dalam mengikuti implementasi manajemen

pembelajaran terpadu di kelas sehingga memperoleh hasil belajar yang

bermakna.


