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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan

perencanaan LPMP Sultra dalam memenuhi Standar Isi Pendidikan pada jenjang

Pendidikan Menengah Atas di Kota Kendari, maka peneliti menarik beberapa

kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kurikulum 2013 (K13) dimana standar Isi Pendidikan hanya mencakup pada

dua aspek yaitu Tingkat kompetensi dan ruang Lingkup Materi. Dalam

kurikulum 2013 mengalami perubahan diantaranya yaitu Koherensi KI-KD

dan Penyelarasan dokumen, Penataan kompetensi sikap spiritual dan sosial,

Penataan kompetensi yang tidak dibatasi pemenggalan taksonomi proses

berfikir dan yang terakhir adalah pemberian ruang kreatif kepada guru dalam

mengimplementasikan kurikulum 2013.

2. Perencanaan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sultra

dalam memenuhi Standar Isi Pendidikan pada Jenjang Pendidikan

Menengah Atas di kota kendari merupakan sebuah agenda Nasional

yang dicanangkan setiap tahun oleh Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan dengan mengimplementasikan Kurikulum 2013 yang

didalamnnya termuat Standar Isi Pendidikan untuk diterapkan secara

menyeluruh disetiap sekolah melalui program Bimbingan Teknis

(Bimtek). Bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah

dengan kegiatan pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013.
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Mekanisme pelatihan dan pendampingan K13 tersebut dimulai dengan

tahapan Direktorat Pembinaan SMA/SMK menetapkan Kuota untuk

sasaran pelaksanaan K13 yang diteruskan ke LPMP se Indonesia.

Selanjutnya adalah LPMP berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di

Provinsi untuk menetapkan Sekolah Induk Klaster dan Pendampingan.

Kemudian Direktorat Pembinaan SMA/SMK melaksanakan pelatihan

untuk Instruktur Provinsi (IP) sedangkan untuk LPMP

menyelenggarakan Bimtek Instruktur Kabupaten (IK) K13. Sampai

pada tahapan ini, LPMP selanjutnya melaksanakan pelatihan Guru

Sasaran (GS). Selanjutnya LPMP memberikan sosialisasi bantuan

pemerintah untuk pendampingan dan menyalurkannya. Untuk tahapan

selanjutnya adalah melalui LPMP, sekolah yang telah ditunjuk sebagai

Induk Klaster dan Sekolah Imbas melaksanakan pendampingan IN dan

Pendampingan ON. Untuk tahapan terakhir adalah LPMP melakukan

analisis terhadap hasil  dan laporan pelaksanaan pendampingan untuk

dievaluasi oleh masing-masing Direktorat Pembinaan baik SMA

mapun SMK.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, peneliti dapat memberikan saran

sebagai berikut:

1. Kurikulum 2013 sebagai kurikulum dalam pembentukan karakter

manusia Indonesia yang akan datang, maka LPMP sebagai
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lembaga teknis kementerian perlu melakukan analisis terkait

dengan pemberdayaan budaya untuk setiap daerah, sehingga dalam

pelatihan dan pendampingan yang dilakukan dan dihadiri oleh

berbagai daerah bisa untuk dikembangkan dalam model-model

pembelajaran budaya. Selain itu, Jika pendidikan kita dengan

mengimplementasikan K13 yang berorientasi pada pemberdayaan

budaya, maka peneliti sangat menyarankan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memiliki tabulasi

data budaya di bangsa ini yang di buat dalam bentuk Sistem Digital

Informasi Kebudayaan Indonesia untuk kemudian di masukan

kedalam Kurikulum 2013 sebagai pembelajaran budaya bagi

generasi yang akan datang.

2. Untuk penerapan kurikulum 2013 yang sudah dinilai cukup relevan

untuk pendidikan di bangsa kita saat ini, maka untuk pelatihan-

pelatihan dan pendampingan yang akan datang agar kiranya lebih

ditingkatkan lagi dalam penambahan jumlah kuota yang akan

mengikuti pelatihan dan pendampingan Kurikulum 2013 dengan

menitikberatkan pelaksanaan pelatihan implementasi kurikulum

2013 ini pada guru-guru muda atau calon guru muda. Dengan kata

lain bahwa, pemerintah perlu memberikan pemahaman terkait

dengan dinamika dan implementasi Kurikulum 2013 pada

Perguruan-perguruan Tinggi di setiap daerah pada bidang keilmuan

Keguruan dan Pendidikan. Perguruan Tinggi perlu melakukan
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hubungan kerjasama dengan LPMP dalam rangka memberikan

pemahaman terkait dengan Kurikulum 2013 kepada mahasiswa

dengan jurusan Pendidikan dan Keguruan, sehingga output dunia

kampus memang benar-benar telah memahami apa yang akan di

hadapi pada saat menjadi pendidik atau tenaga pendidik di sebuah

sekolah.


