BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya
maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Persiapan Yang Dilakukan Pihak Sekolah Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013
Persiapan yang dilakukan pihak sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 2013,
terutama pada sarana dan prasarananya. Seperti buku mata pelajaran, perlengkapan
LAB, Komputer, ruang kelas, proyektor, media pembelajaran dan mendukung
pelatihan guru tentang kurikulum 2013.
Subjek pertama kedua dan ketiga menandang bahwa persiapan yang dilakukan
pihak sekolah dalam pelaksanaan kurikulum 2013. Mengikuti pelatihan Kurikulum
2013 di SMP Negeri 1 Lamongan.

2. Pandangan Para Guru Terhadap Kurikulum 2013
Pandangan guru tentang kurikulum 2013, bahwa pembelajaran melibatkan
interaksi antar siswa, pada kurikulum 2013 basisnya sudah nasional dalam
pengajaranya menitik beratkan pada scientific.
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3. Persiapan Guru Dalam Menyiapkan Pembelajaran Kurikulum 2013
Subjek pertama, kedua dan ketiga semua memiliki pola pikir yang sama.
Bahwa persiapan guru dalam menyiapkan pembelajaran kurikulum 2013 dengan
Silabus, kemudian RPP nanti yang akan saya jadikan patokan saat mengajar di kelas.

4. Kesiapan Kompetensi Para Guru Terhadap Kurikulum 2013
Dari hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian besar guru belum
memahami secara keseluruhan mengenai kompetensi kurikulum 2013, masih terdapat
beberapa kendala sehingga belum semua guru memiliki kompetensi yang memadai
untuk menerapkan Kurikulum 2013.
Subjek pertama menjelaskan tentang kurikulum 2013 adalah pembelajaran
yang tidak hanya terpusat pada guru tetapi juga melibatkan interaksi antar siswa
sehingga guru diharapkan mampu menjadi fasilitator guna menumbuhkan motifasi
siswa dalam memahami pelajaran.
Subjek kedua berasumsi bahwa kurikulum 2013 masih sama dengan
kurikulum sebelumnya (KTSP) dimana guru harus pandai dalam membangun suasana
kelas seperti belajar dengan metode bermain.
Sedangkan subjek ketiga berpendapat bahwa Kurikulum 2013 adalah metode
pembelajaran yang dititikberatkan pada scientific dimana peran guru hanya
memberikan judul dan pokok permasalahan kepada siswa dan tugas siswa adalah
mencari dan mempelajari sendiri penjabaran tentang pokok-pokok permasalahan
tersebut.
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B. Saran
1.

Bagi kepala sekolah
a. Menambah lebih banyak pelatihan bagi guru tentang kurikulum 2013 perlu
pelatihan tentang SCL (Student Centre Learning)
b. Menambah fasilitas pembelajaran yang mendukung kurikulum 2013 yang
meliputi proyektor, buku pegangan guru, alat peraga dan alat praktikum.

2.

Bagi guru
a. Guru harus lebih kreatif , dalam mengajar tidak hanya terfokus pada buku
pegangan dan ruang kelas tetapi menggungankan lingkungan juga bisa.
Lingkungan alam dan lingkungan sosial.
b. Guru harus mencari informasi terbaru tentang kurikulum 2013 dari berbagai
media.

