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BAB V 

Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

disampaikan pada bab IV maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Guru kelas X mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Pacet 

mengimplementasikan Kurikulum 2013 dalam pembelajaran berupa 

penyusunan RPP berdasarkan silabus yang disiapkan pemerintah. 

a. penggunaan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran, 

b. penggunaan metode yang sering diterapkan adalah diskusi, tanya 

jawab, dan penugasan yang terangkum dalam pendekatan 

saintifik,  

c. penggunaan media LCD proyektor, audio-visual, dan teks 

pendukung dalam proses belajar, 

d. sumber belajar berupa buku wajib dari pemerintah, buku dari 

penerbit lain sebagai referensi, dan internet. 

e. penggunaan penilaian sesuai Kurikulum 2013. 

Tanggapan guru Guru kelas X, XI, XII mata pelajaran Bahasa Indonesia dan 

waka kurikulum di SMA Negeri 1 Pacet terhadap Kurikulum 2013 merupakan 

kurikulum yang bagus dan ideal, peserta didik lebih aktif dan mandiri dalam 

belajar. Namun, dalam implementasi masih membutuhkan penyempurnaan dan 

waktu 

2. implementasi terkesan mendadak. Beberapa guru mengungkapkan 

lebih merasa nyaman dengan KTSP. 
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3. Implementasi Kurikulum 2013 masih mengalami banyak kendala. 

Kendala tersebut adalah keterbatasan waktu, keterbatasan sarana 

dan prasarana, penilaian, dan keaktifan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. 

4. Guru kelas XII mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Pacet 

mengatasi kendala implementasi Kurikulum 2013 dengan upaya 

sebagai berikut:  

a. Untuk mengatasi keterbatasan waktu guru memberikan tugas 

sesuai kemampuan siswa dan didukung oleh sarana dan 

prasarana disekolah dan menyelesaikan administrasi guru di 

rumah. 

b. Untuk mengatasi kendala keterbatasan sarana dan prasarana 

guru menggunakan media yang tersedia dan berusaha 

melengkapi sarana dan prasarana secara mandiri. 

c. Untuk mengatasi peserta didik yang kurang aktif, guru 

memberikan motivasi dan rangsangan berupa pemberian pujian 

atau penambahan nilai bagi peserta didik aktif. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian 

ini, maka peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak sebagai berikut. 

1. Guru 

a. Selalu meningkatkan pemahaman mengenai Kurikulum 2013 

dengan mengikuti seminar, workshop, pelatihan mengenai 

Kurikulum 2013 atau mempelajari buku-buku Kurikulum 2013. 
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b. Guru sebaiknya selalu mempersiapkan diri dalam menghadapi 

perubahan - perubahan kurikulum yang sering terjadi. 

2. Sekolah 

a. Pihak Sekolah hendaknya secara berkala mengadakan pelatihan 

atauseminar Kurikulum 2013. 

b. Implementasi Kurikulum 2013 dalam pembelajaran Bahasa 

Indonesia perlu ditingkatkan agar kualitas pendidikan bisa lebih 

bermanfaat bagi guru dan siswa 


