BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1.Simpulan
Berdasarkan
akemampuan

guru

temuan-temuan
dalam

yang

diperoleh

mengintegrasikan

digambarkan

penalaran

dan

bahw

wellbeing

siswakedalampedagogical content knowledge (PCK) dapat dilakukan melalui
kegiatan pelatihan. Pada penelitian ini, kegiatan pelatihan merupakan suatu
bentuk kegiatan pembekalan kepada guru terkait penalaran, wellbeing siswa,
danPCK.

Pembekalankepada

guru

inijugauntukmendorong

guru

untukmelaksanakanpembelajaran yang mengembangkanpenalarandanwellbeing
siswa.Simpulanterhadaphasilpenelitianinidijelaskansebagaiberikut :
Pertama,hasilpenelitiandanpembahasanmenunjukkanbahwaterjadi
peningkatan kemampuan guru dalam mengintegrasikan penalaran dan wellbeing
siswa pada PCK. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan dan perubahan
kemampuan

yang

lebih

baik

dalam

menyusun

PCK

dan

dalam

mengintegrasikanpenalaran serta wellbeing siswa kedalam PCK sebelum dan
setelah

pelatihan.

Sebelum

pelatihan,

PCK

guru

yang

dihasilkanmasihsedikitterintegrasidenganpenalarandanwellbeingsiswa.

Ini

menunjukkan bahwa kemampuan guru dalam hal konten dan pedagogi belum
mengarah kepada kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan
penalaran siswa serta mempertimbangkan wellbeing siswa. Setelah pelatihan,
PCK

guru

telah

terintegrasi

dengan

penalaran

danwellbeingsiswa.

Inimenunjukkanbahwakemampuan guru dalam hal konten dan pedagogi telah
mengarah kepada kegiatan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan
penalaran siswa serta mempertimbangkan wellbeing siswa.
Kedua, hasilanalisisPCK guru menggambarkanbahwaPCK guru pada
materi ekosistemuntuksebelum pelatihan berada pada level growing dan
untuksetelah pelatihan berada pada level growing dan maturing. Kategori PCK
guru pada materi pemanasan global untuksebelum pelatihan berada pada level
pra, growing, serta maturing dan untuksetelah pelatihan berada pada level
growing

dan
116

maturing.
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Hasilinimenunjukkanbahwakegiatanpelatihanmemberikanpengaruhterhadap level
PCK

guru

sebelumdansetelahpelatihan.

Hal

inijugamenunjukkanbahwa

karakteristik konten yang diajarkanjugadapatmempengaruhikategoriPCK seorang
guru.
Uraiantersebutmenunjukkanbahwasetelahkegiatanpelatihanterjadipeningka
tankemampuan

gurudalammenyusunPCK,

peningkatankemampuanguru

dalammengintegrasikanpenalarandanwellbeingsiswapadaPCK,
level

PCK

sertapeningkatan

guru.Peningkatankemampuan

guru

mengintegrasikanpenalaransiswapadaPCKinimerupakanpeningkatankemampuan
guru

dalammengintegrasikanindikator-indikatorpembelajaran

yang

mengembangkanpenalaransiswasetelahpelatihan.Peningkatankemampuan

guru

mengintegrasikanwellbeingsiswapadaPCKmerupakanpeningkatankemampuan
guru

dalammengintegrasikanindikator-indikatorpembelajaran

mengembangkanwellbeing

siswapada

domain

kognitif,

yang
afektif,

dansosialsetelahpelatihan. PeningkatankategoriPCK guru setelahpelatihanantara
lainpeningkatankemampuan-kemampuan

guru

dalamhalmenentukannilaipentingsuatukonsep,
menentukankeluasansertakedalamanmateri,

menentukan

strategi

mengajar,

memprediksi kesulitansiswa, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi
cara mengajar, kemampuan mengorganisasikan materi, dan kemampuan
mengukur pemahaman siswa.

5.2.Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa kemampuan guru dalam
mengintegrasikan penalaran dan wellbeing siswa kedalam PCK masih relative
rendah sebelum pelatihan. Guru masih belum mengembangkan pembelajaran
yang

mendorongsiswauntukmengembangkanpenalarannyasepertimendorong

siswa untuk memperoleh data yang masuk akal, mendorong siswa untuk
memaknai data dengan menggunakan nalarnya, mendorong siswa untuk
menghubungkan konsep yang satu dengan konsep lainnya menggunakan nalarnya,
mendorong siswa untuk memberikan bukti dari alasan, mendorong siswa untuk
menghubungkan bukti dengan konsep yang dimiliki, danmeminta siswa untuk
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membuat

kesimpulan

berdasarkan

bukti

yang

diperoleh.

jugabelumsepenuhnyamengembangkanpembelajaran

Guru
yang

mempertimbangkanwellbeingsiswasertabelumsepenuhnyamengembangkankemam
puan-kemampuan

guruitusendiridalamhalkontendanpedagogi.

PengintegrasianpembelajaranpenalarandenganmempertimbangkanwellbeingpadaP
CK

guru

merupakanhal

yang

baikkarenamembantu

guru

mengembangkankemampuannyadalammempersiapkandanmelaksanakanpembelaj
aran

yang

bermaknabagisiswawalaupunsebagianbesar

guru

masihbelummenyadaripentingnyamempertimbangkanwellbeingsiswa

di

dalampembelajaran.

Olehsebabitu,diperlukanusahaseriusyang

dirancangsecarakhusussepertimelaluisuatubentukkegiatanpelatihan

yang

spesifikuntukmengembangkankemampuanprofesionalisme guru tersebut.

5.3.Rekomendasi
Berdasarkantemuan,

pembahasan,

dansimpulan

yang

diperolehpadapenelitianini, dapatdirumuskanbeberaparekomendasisebagaiberikut
: pertama, kegiatan pelatihan dapat dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan
kemampuan guru dalam hal mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan
pembelajaran

yang

bermaknabagipesertadidiksepertidalamhalpenyusunanPCKterintegrasipenalaranda
nwellbeingsiswa.

Kegiatanpelatihantelahmemberikankesempatankepada guru

untukmeningkatkankualitaskemampuannyayangpadaakhirnyadapatmemberikanda
mpakterhadapkegiatanbelajardanmengajar
Kedua,

guru

memerlukan

yang

program-program

lebihbaikbagipesertadidik.
pelatihanlanjutan

yang

spesifikdalamhalmemperbaikidanmeningkatkankemampuannyadalamhalkontenda
npedagogi yang pada akhirnya akan mendukung kemampuan guru dalam
meningkatkan pembelajaran yang efektif. Ketiga, guru sudah seharusnya
mempertimbangkan kegiatan pembelajaran yang terintegrasi penalaran dengan
mempertimbangkan wellbeing siswa karena pertimbangan guru dalam hal
wellbeing siswa memberikan pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran
dan pembentukan pengetahuan siswa.
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