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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan dan Saran 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulakan bahwa faktor 

penyebab terhambatnya kurikulum 2013 adalah kurang nya pelatihan 

implementasi kurikulum 2013 yang dilakukan oleh guru  Tingkat SMA di 

BandarLampung danpada tahun 2014, Banyaknya Guru senior yang tidak mampu 

menggunakan komputer tingkat dasar untuk menyiapkan perangkat pembelajaran, 

Guru senior  menggunakan ICT dalam pembelajaran karena adanya tuntutan dari 

sekolah, Guru senior Tingkat SMA di BandarLampung mampu menggunakan ICT 

dalam kegiatan pembelajaran terbatas.Belum tersebar secara merata pembagian 

buku babon Kurikulum 2013 pengadaan buku kurikulum 2013 belum tersebar 

merata  tingkatan SMA.Proses pendampinganguru inti, dan kepala sekolah belum 

berjalan secara maksimal.Pendampingan Kurikulum 2013 yang disajikan para 

peserta,  Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah sasaran pada umumnya sudah ada 

dan sedang digelindingkan. Sebagian besar, guru-guru di kelas X SMA sudah 

menyadari akan arti penting kehadiran Kurikulum 2013. Rumitnya sistem 

penilaian yang harus dilakukan oleh guru terhadap siswa setiap pembelajaran ini 

juga yang menjadi terhambatanya penerapan kurikulum 2013 di SMA di 
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BandarLampung, maka dari itu harus diadakanya pelatihan implementasi 

kurikulum 2013 terhadap guru SMA  supaya dalam sistem penilaian sebagian 

responden tidak kebingungan lagi dan sebagian responden  menyatakan cara 

penilaian telah tersampaikan dengan jelas dan untuk berkaitan dengan pelatihan 

implementasi kurikulum 2013 format penilaiannya jelas, namun masih beberapa 

responden yang kurang memahami cara penilaian dikarnakan harus menyesuaikan 

materi yang akan di ajarkan dengan panduan buku guru, melakukan penilaian 

sikap mulai dari hal sekecil-kecilnya sehingga sikap berdoa pun diperhatikan, 

berusaha mendesain penilaian dengan sesungguh sungguh nya. 
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2. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan dari hasil faktor penyebab terhambatnya 

Kurikulum 2013 di SMA BandarLampung adalah sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan peningkatan pemahaman tentang Kurikulum 2013 dari 

guru dan warga sekolah agar mereka dapat lebih yakin untuk 

mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

2. Perlu dilakukan peningkatan keterampilan bagi guru-guru agar mereka 

dapat lebih yakin untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013. 

3. Perlu kesiapan dan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran bagi 

satuan pendidikan karena merupakan salah satu faktor penting untuk 

meningkatkan keyakinan pihak sekolah untuk mengimplementasikan 

Kurikulum 

4. Dari sekolah sering mengadakan diklat (pendidikan dan pelatihan). 

5. Buat para Guru-guru yang sudah senior tetap harus belajar dan harus 

memotivasi diri sendiri meskipun tidak begitu mampu menggunkan ICT 

dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013. 

 

 

 

 

 

 

 


