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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Setelah melakukan penelitian, maka penulis mengambil kesimpulan dari data dan 

fakta yang ada, dan memberikan rekomendasi atau saran sebagai pertimbangan 

dan masukan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun kesimpulan dan 

saran tersebut adalah sebagai berikut: 

 

A. Kesimpulan 

 

Dari penjelasan deskripsi dan analisis hasil penelitian pada bab I, bab II, bab II, 

bab IV, maka dengan ini penulis menyimpulkan bahwa kurikulum 2013 

berdasarkan kompetensi guru. Setelah dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa 

kehadiran kurikulum 2013 telah memberikan gambaran adanya  peningkatan 

dalam  proses belajar mengajar khususnya terhadap kinerja guru penjasorkes 

SLTA di Bandar Lampung. Hal ini terlihat berdasarkan kompetensi  yang dimiliki 

yakni (1) Profesional, pada umumnya sudah nampak, mulai tahap persiapan yaitu 

dengan pembuatan  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), tahap pelaksanaan 

sampai tahap evaluasi.  (2) Pedagogik, pada umumnya latar belakang pendidikan 

yang di tempuh berkualifikasi S1 sesuai dengan bidang keilmuan. (3) Sosial, para 

guru penjasorkes sangat kompak baik dalam kegiatan sosial  di lingkungan 

sekolah maupun dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dan (4) 
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Kepribadian, guru penjasorkes pada umumnya sangat menonjol, ramah, berakhlak 

mulia, arif, berwibawa dan bisa menjadi contoh teladan bagi para siswanya. 

 

 

B. Saran 

 

Pada bagian ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis untuk tidak hanya 

mengamati atau sebagai evaluator belaka, namun turut serta memberikan masukan 

berupa saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun saran yang 

diberikan penulis antara lain: 

1. Agar  LPTK (Prodi Penjaskes FKIP UNILA) memberikan pelayanan yang 

lebih luas pada para guru penjasorkes tentang pemahaman kurikulum 2013 

beserta isi, metode, fungsi serta dampak yang ditimbulkan dari penerapan 

kurikulum tersebut. 

2. Pada Pemangku Kepentingan (stakeholder) seperti DEPDIBUD, KONI, 

DISPORA, dan MGMP perlu menginformasikan tentang pentingnya 

penerapan kurikulum 2013 sekaligus dampaknya terhadap para peserta didik 

maupun atlet asuhannya. Melalui penekanan nilai nilai yang terkandung 

dalam implementasi kurikulum 2013. 

3. Bagi peneliti yang akan melanjutkan kajian penelitian ini untuk memperluas 

jumlah sampel dan variablenya sehingga mendapatkan hasil yang lebih 

compherensive   


