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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 

Berdasarkan hasil temuan peneliti yang sudah dilakukan maka 

dapat peneliti simpulkan ; 

1. Tujuan penerapan kurikulum 2013 agar anak itu bisa memahami 

penerapan kurikulum 2013 agar anak itu bisa memahami terhadap apa 

isi dari kurikulum 2013 itu sendiri yang disampaikan oleh guru dengan 

cara sesuai yang diterima di masing-masing guru yaitu yang di terima di 

bimtek dari pada guru pelaksana atau peserta bimtek, sebagaimana guru 

kelas I dan IV sudah di bimtek pada waktu liburan kemarin. Jadi 

penerapannya sudah insyaallah mendukung. Proses pelaksanaan 

implementasi kurikulum 2013 di sekolah seperti: 1) jika ada salah satu 

guru kurang memahami tentang sesuatu hal yaitu sharing bersama-sama 

melalui teman yang ilmunya mungkin lebih dulu tau dari pada teman 

lainnya, 2) proses berjalannya kurikulum 2013 belum 100% sempurna 

karena baru 2 tahun melangka tetapi sudah memenuhi di atas 75% 

sudah terlaksana, 3) persiapan guru dalam melaksanakan kurikulum 

2013 sudah memenuhi mulai dari silabus, prota, promis, rpp, dan jurnal 

sudah selesai dipersiapkan termasuk penilaiannya. 

2. Faktor pendukung implementasi kurikulum di sekolah yaitu: 1) kontrol 

dari kepala sekolah seperti mengikutkan workshop melalui pertemuan 

KKG di gugus, 2) di adakan evaluasi dalam pelaksanaan kurikulum 
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2013 secara menyeluruh tetapi secara bertahap misal dari sarana 

prasarananya terpenuhinya apa tidak, bagaimana cara mengajar guru di 

kelas. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan kurikulum 2013 

seperti guru kurang memahami tentang implementasi kurikulum 2013 

maka kedepannya  komite dan KPI sekolah akan memperbaiki. Tetapi 

No Induk di kelas I dan IV sudah selesai di buat dan di isi secara 

manual oleh gurunya. 

B. SARAN  

 

1. Bagi Sekolah  

 

Hendaknya sekolah terus selalu melakukan inovasi dalan  

implementasi kurikulum 2013 menjadi lebih baik lagi karena 

keberhasilan dapat dicapai apabila implementasi kurikulum 2013 

tertanam pada diri guru. 

2. Bagi Guru 

 

Guru hendaknya memberi motivasi dan lebih kereatif dalam 

penerapan kurikulum 2013 dari segi medianya sehinga siswa lebih 

senang didalam pembelajaran. 

3. Bagi Siswa 

Siswa diharapkan lebih meningkatkan hasil belajarnya 

 

4. Bagi Orang Tua 

 

Orang tua hendaknya menyadari betapa pentingnya pendidikan. 

Oleh karena itu pendidikan sejak dini akan mempengaruhi anak di 

kemudian hari. 


