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   BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan tentang implementasi kurikulum 2013 

di Madrasah Aliyah Wawotobi Kabupaten Konawe, diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Dalam pengimplementasian kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah Wawotobi, 

penggunaan perangkat pembelajaran belum dapat terpenuhi dengan baik. 

Hal ini dapat dilihat dari tidak tersedianya LCD, Sanggar Ektrakurikuler 

Keagamaan, serta penggunaan Laptop yang belum dikuasi oleh sebagian 

guru. 

2. Proses pembelajaran dengan menggunakan kurikulum 2013 di Madrasah 

Aliyah Wawotobi telah dilaksanakan sesuai dengan penyusunan silabus dan 

RPP, mengembangkan materi isi, penerapan strategi pembelajaran, serta 

memanfaatkan media yang tersedia. 

3. Evaluasi pembelajaran dalam penerapan kurikulum 2013 di Madrasah 

Aliyah Wawotobi meliputi perencanaan evaluasi (diantaranya tujuan 

penilaian, mengidentifikasi hasil belajar, dan membuat soal), pelaksanaan 

evaluasi (dengan menggunakan formatif dan sumatif dengan menilai kinerja, 

portofolio, tes tertulis, dan tes lisan) serta mengelola data (seperti men-skor, 

kunci jawaban, kunci skoring, dan pedoman konservasi). 
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B. Saran 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

pada guru Madrasah Aliyah Wawotobi Kabupaten Konawe adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pihak Madrasah Aliyah Wawotobi untuk segera mengadakan evaluasi 

pelaksanaan kurikulum 2013. Dengan demikian diharapkan dapat 

memberikan motivasi kepada guru untuk lebih bersemangat dalam 

menyusun perencanaan proses pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran, dan melaksanakan penilaian proses pembelajaran yang sesuai 

dengan kurikulum 2013. 

2. Bagi Dinas Pendidikan diharapkan untuk memberikan fasilitas yang 

dibutuhkan untuk menunjang kelancaran implementasi kurikulum 2013 dan 

memberikan pelatihan bagi guru yang belum menguasai Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (TIK). 

3. Bagi guru diharapkan unntuk meningkatkan penyusunan administrasi dan 

meningkatkan penguasaan TIK untuk menunjang proses pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum 2013. 

4. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

penelitian lanjutan dan mendalam mengenai implementasi kurikulum 2013 

baik dari aspek perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, maupun penilaian proses pembelajaran, atau aspek lainnya 
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yang dapat dijadikan masukan bagi pihak sekolah, dinas pendidikan maupun 

pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan. 
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