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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, maka peneliti dapat menarik kesimpulan pada 

penelitian ini, yaitu: 

1. Implementasi 2013 yang telah dilaksanakan oleh siswa SMKN 1 Sumedang 

secara keseluruhan telah berjalan dengan baik.  

2. Proses pembelajaran yang diharapkan oleh siswa SMKN 1 Sumedang 

didalam kurikulum 2013 antara lain:  

1) Penggunaan kurikulum 2013 pada saat pembelajaran teknik gambar 

bangunan tidak ada team traching sebaiknya harus punya team traching 

untuk mempermudah pembelajaran pada saat praktek, Untuk  

pembelajaran 8 jam seharusnya bisa dibagi rata lagi antara kelas XI B2 

dan kelas XI B3. 

2) Mata pelajaran RAB tidak ada dikelas X dan XI sebenarnya mata pelajaran 

RAB  dikelas X dan XI sangat penting, agar pada saat kelas XII tidak 

binggung mempelajarinya. 

3)  Mata pelajaran ilmu ukur tanah saat ini dihilangkan. Menurut siswa mata 

pelajaran ini sangat penting untuk siswa kerja dilapangan maupun bagi 

siswa yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. 

B.   Implikasi  

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan pendidikan dan sekolah maka 

kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang pendidikan, 

dan juga penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka 

implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hasil penelitian mengenai implementasi kurikulum 2013 yang dilaksanakan 

oleh siswa SMKN 1 Sumedang secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. 

Menurut siswa  tentang kurikulum 2013 pada saat ini pembelajaran teknik gambar 

bangunan tidak ada team traching, sebaiknya harus punya team traching untuk 

mempermudah pembelajaran pada saat praktek. 
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C.   Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, temuan selama kurikulum 

2013 penelitian dan kesimpulan yang didapat, maka saran yang dapat diberikan 

adalah: 

1. Guru program teknik gambar bangunan, agar lebih memperhatikan 

pelaksakan kurikulum 2013 secara menyeluruh, terutama dalam persiapan 

mengajar, pelaksaan mengajar, dan evaluasi pembelajaan. Guru perlu 

menyadari, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan 

kegagalan penerapan konsep belajar mengajar terletak pada persiapan 

mengajar. 

2. Penelitian lain, dilakukan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kurikulum 

secara menyeluruh agar diperoleh data yang lebih sempurna unuk keperluan 

pengembangan atau pelaksanaan kurikulum. 

3. Kepala sekolah diharapkan untuk terus meningkatkan pengawasan, 

bimbingan dan pembinaannya terhadap aktivitas belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru, agar pelaksanaan kurikulum dapat berjalan dengan baik. 

4. Departemen Pendidikan Teknik Bangunan FPTK UPI, hendaknya 

menyiapkan dan memberi bekal ilmu pengetahuan yang cukup kepada 

mahasiswa agar dapat menjadi tenaga pendidikan yang baik dan terampil. 

 

  


