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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Sekolah Menengah

Atas Negeri 8 Pekanbaru diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan

kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru secara

umun telah dilakukan oleh guru dengan baik yang terbukti dari

kemampau guru dalam menerapkan kurikulum 2013 di Sekolah

Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru dengan baik dengan persentase

sebesar 71,30%

2. Penerapan kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas Negeri 8

Pekanbaru perindikator sebagai berikut:

a. Tahap pendahuluan mampu dilakukan oleh guru dengan baik yaitu

dengan mengatur waktu secara efektif, selalu memberikan

pertanyaan kepada siswa, mendorong siswa untuk menyampaikan

apa yang telah dipahaminya, dan menyampaikan materi pelajaran

ekonomi serta menanyakan tentang permasalahan atau tugas siswa

diawal pembelajaran.

b. Tahap inti juga telah dterapkan guru dengan baik yaitu dengan

menanamkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta

didik dengan melakukan tahapan kegiatan mengamati, menanya,

mengumpulkan informasi, mengasosiasikan informasi, dan

mengkomunikasikan hasil secara baik
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c. Tahapan penutup yang diterapkan dalam penerapan kurikulum 2013

di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru dilakukan dengan

merangkai aktivitas belajar siswa, memberikan kesempatan kepada

siswa dalam menyampaikan pertanyaan, maupun menyampaikan

hal-hal yang belum dipahami serta memberikan siswa berupa tugas,

dan memberitahukan kepada siswa untuk mempersiapkan pelajaran

dan mengulangi pembelajarannya di rumah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan dengan memperhatikan keterbatasan

penelitian ini, maka saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Guru mata Pelajaran Ekonomi sebaiknya mempertahankan peran yang

telah dijalankannya dalam membimbing siswa untuk aktif dalam

mengajar di kelas agar siswa dapat aktif dan kreatif dalam belajar.

2. Penerapan kurikulum 2013 di dalam kelas sebaiknya perlu lebih

dioptimalkan dan ditingkatkan kembali ke lingkup yang lebih luas, baik

melalui integrasi program keahlian siswa, keterampilan belajar siswa

dan kemampuan belajar siswa denga baik.

3. Sebaiknya ada pemahaman yang baik di antara guru mata pelajaran

ekonomi dengan siswa dalam menerapkan kurikulum 2013 di dalam

kelas dengan efektif. Agar memudahkan siswa untuk memahami

pembelajaran dengan baik, selain itu agar dapat meningkatkan

efektivitas belajar siswa di dalam kelas.


