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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang peneliti lakukan mengenai 

Prosedur Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah di Kabupaten Kuantan Singingi maka dalam Bab ini penulis akan menarik 

suatu kesimpulan dan akan dikemukakan saran-saran yang diharapkan akan 

memberikan manfaat baik bagi Dinas Pendidikan, Tim Pengawas dan Instruktur 

Kurikulum 2013 serta seluruh SMA/MA yang menjalankan program kurikulum 

2013 di Kabupaten Kuantan Singingi, berikut kesimpulan penulis : 

1. Untuk mendukung terlaksananya kurikulum 2013 pada tingkat SMA/MA 

di Kabupaten Kuantan Singingi maka dibutuhkan buku-buku paket sebagai 

salah satu penunjang sarana pembelajaran. Buku paket ini diperoleh dari 

anggaran dana BOS, lalu untuk proses pengadaannya menggunakan sistem 

online dan offline. Khusus buku paket wajib menggunakan sistem online, 

sedangkan buku paket peminatan (non wajib) menggunakan jasa penerbit 

buku kurikulum 2013 yang sudah mendapat izin lisensi penerbitan buku 

dari pemerintah dan di kuantan singingi pengadaan buku sudah berjalan 

sesuai sistem namun seringnya terjadi keterlambatan kedatangan membuat 

terganggunya proses belajar mengajar. 

2. Untuk mendukung kelancaran program kurikulum 2013 juga dibutuhkan 

tenaga didik yang handal. Untuk itu pemerintah mengadakan program 
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pelatihan tenaga didik yang anggaran dananya didapat dari dana APBN. 

Tim yang akan melatih para tenaga didik adalah Tim Instruktur dari 

tingkat kabupaten yang sudah mengikuti penataran di tingkat provinsi. 

Hal-hal yang dipersiapkan dalam proses pelatihan tenaga didik ini berupa 

lokasi pelatihan, dana yang dibutuhkan, dan materi-materi khusus yang 

akan diberikan kepada tenaga-tenaga didik yang akan dilatih. 

3. Pemilihan instruktur untuk tingkat kabupaten yang bertugas sebagai tim 

pelatih tenaga didik tidak ditunjuk langsung oleh dinas pendidikan 

kabupaten/kota, tetapi berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh 

kementrian pendidikan di tingkat nasional namun tidak diketahui kriteria 

pemilihan struktur sehingga masih adanya kekurang instruktur dalam 

menyampaikan materi. 

4. Faktor-faktor yang sering menjadi penghambat dalam proses pelatihan 

tenaga didik adalah kurang keterbukaan para guru dalam pelatihan 

tersebut. Kebanyakan dikarenakan oleh sistem kurikulum 2013 yang jauh 

berbeda dari kurikulum yang ada sebelumnya. 

5. Tim pendampingan guru yang terjun langsung ke lapangan diwakili oleh 

tim instruktur kabupaten, jadi tidak ada perekrutan tim khusus untuk tim 

pendampingan guru. Tim ini bertugas mendampingi dan mengawasi guru-

guru saat mengajar di ruangan kelas dan melakukan penilaian tentang 

kekurangan-kekurangan yang perlu dievaluasi dalam proses belajar 

mengajar. 
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6. Perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dan kurikulum-

kurikulum yang ada sebelumnya terletak pada siswanya, dimana pada 

kurikulum 2013 ini siswa adalah sebagai center pembelajaran yang artinya 

siswa dituntut lebih aktif daripada gurunya, akan tetapi kebanyakan siswa 

kurang rasa ingin tahu terhadap ilmu juga menjadi kendala dalap 

penerapan model pembelajaran kurikulum 2013 

7. Adapun dalam implementasi kurikulum 2013 di kuantan singingi sudah 

mulai baik namun masih ada beberapa hambatan yang perlu di perbaiki 

seperti ketersediaan buku yang tidak memadai, dan belum meratanya 

pendampingan guru di ingat buku dan guru adalah 2 hal yang amat penting 

dalam melaksanakan kurikulum 2013. 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai pertimbangan dalam 

proses kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum 2013 pada tingkat 

SMA/MA di Kabupaten Kuantan Singingi kepada pihak terkait agar dapat 

menjalankan tugasnya dengan baik diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Waktu pemesanan buku paket kurikulum 2013 di percepat agar tidak 

terjadinya keterlambatan dalam pengiriman buku paket kurikulum 2013 di 

sekolah dan adanya pemantauan berkalah terhadap percetakan buku 

sebelum hari pengiriman 

2. Tim instruktur dari tingkat kabupaten lebih sering turun ke lapangan dan 

meninjau situasi pembelajaran untuk melihat kekurangan-kekurangan yang 

perlu dievaluasi.  
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3. Tim instruktur tingkat kabupaten mengadakan pertukaran lokasi 

pengamatan dengan tim instruktur yang lain, karena mungkin saja 

penilaian dari masing-masing instruktur akan berbeda. 

4. Perlunya diadakan tambahan waktu untuk program pelatihan guru oleh 

Tim Instruktur tingkat kabupaten agar tenaga didik semakin percaya diri 

dan lebih paham dengan sistem kurikulum 2013. 

5. Perlunya diadakan Sidak oleh Tim Instruktur tanpa diketahui oleh pihak 

sekolah yang akan dikunjungi. Sidak sebaiknya tidak dilakukan dalam 

waktu bersamaan di tiap sekolah supaya Tim Instruktur yang akan 

melakukan sidak bisa dalam jumlah yang cukup banyak memandang 

terbatasnya jumlah Tim instruktur yang tersedia. 

6. Sebaiknya pihak Dinas Pendidikan terkait lebih sering meninjau dan turun 

ke lapangan untuk melihat kegiatan belajar mengajar dan memberi 

masukan langsung pada tenaga didik yang sedang memberikan materi 

pembelajaran di kelas. 

7. Tim Instruktur dan tenaga didik sebaiknya memberikan masukan dan 

menyalurkan ide-ide kepada Tim Pengawas dan pihak Dinas Pendidikan 

terkait mengenai hal-hal yang dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran 

proses belajar mengajar di kelas. 


