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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian pada bab 

IV, diperoleh kesimpulan bahwa : 

1. Upaya Guru PJOK untuk memahami konsep dan tahap implementasi 

pembelajaran di sekolahyaitu dilakukan dengan cara mengikuti bimbingan 

teknis yang diadakan oleh pemerintah, mempelajaribuku materi pelatihan dan 

panduan teknis mengenai implementasi Kurikulum 2013 serta dengan cara 

berdiskusi dengan sesama teman guru PJOK. 

2. Dalam tahap implementasi pembelajaran PJOK berdasarkan Kurikulum 2013 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, SMAN 1 Cililin sudah 

dapat menerapkan pembelajaran PJOK berdasarkan Kurikulum 2013, 

meskipun masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek yang termasuk 

kedalam komponen pelaksanaan pembelajaran   

3. Masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan pada saat implementasi 

pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013 dari segi kompetensi guru, 

kemampuan minat dan motivasi peserta didik, sarana dan prasarana 

pembelajaran, dan pemerataan sosialisasi Kurikulum 2013 sebagai faktor 

pendukung dalam rangka mensukseskan tujuan kurikulum 2013 dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 

4. Guru PJOK masih selalu berusaha dalam mengatasi setiap hambatan yang 

dihadapi dalam implementasi pembelajaran berdasarkan Kurikulum 2013. 

 

B. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas, hasil penelitian ini mempunyai implikasi 

yaitu: masih sangat diperlukannya perhatian dan pengawasan pemerintah untuk 

mendukung implementasi kurikulum 2013 di setiap sekolah yang dijadikan 

sekolah percontohan untuk kurikulum 2013, perlunya bimbingan dan pelatihan 

bagi guru PJOK yang bersifat berkelanjutan dan berkaitan dengan implementasi 

Kurikulum 2013 serta pengawasan secara rutin dalam pelaksanaannya, sehingga 
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kemampuan guru dalam mengatasi hambatan yang ditemukan pada saat 

melaksanakan proses pembelajaran PJOK dapat diselesaikan dengan baik, serta 

masih perlu diadakannya sosialisasi mengenai konsep kurikulum 2013 ini kepada 

seluruh peserta didik, orangtua peserta didik serta kepada seluruh masyarakat, 

agar semua pihak bisa saling mendukung dan bekerjasama sebagai upaya untuk 

mensukseskan pelaksanaan kurikulum 2013 ini di sekolah agar hasilnya sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di 

Indonesia. 

C.   Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan sebaik-baiknya tetapi masih memiliki banyak 

keterbatasan dan kekurangan dalam beberapa aspek, diantaranya adalah 

keterbatasan tenaga dan waktu penelitian mengakibatkan peneliti tidak melakukan 

pengamatan terhadap evaluasi penilaian tengah semester dan akhir semester yang 

dibuat oleh guru, dan waktu dalam melaksanakan penelitian pun hanya dilakukan 

di bulan Juli dan Agustus sehingga hal-hal yang terjadi diluar jadwal penelitian 

tidak sempat teramati oleh peneliti. 

D.   Saran 

Berdasarkan pembahasan temuan penelitian dan kesimpulan pada penelitian 

ini, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan 

masukan-masukan yang bermanfaat khususnya bagi guru maupun calon guru 

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dan umumnya bagi instansi bidang 

pendidikan serta para pembaca, saran-sarannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah sebaiknya melakukan sosialisasi mengenai konsep pembelajaran 

kurikulum ini kepada orangtua dan peserta didik pada saat penerimaan peserta 

didik pada tahun ajaran baru, serta adanya tinjauan atau evaluasi terhadap para 

pengajarnya, sehingga para pengajar di sekolah dapat terpantau juga 

perkembangan wawasan dan konsep mengajarnya, sehingga semua pihak bisa 

saling mendukung untuk proses pembelajaran yang lebih baik lagi. 

2. Bagi Guru PJOK 
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Bagi guru walaupun mungkin sudah memahami konsep mengajar, namun 

alangkah baiknya bila sesama guru PJOK pun saling mengevaluasi terhadap cara 

mengajar satu sama lain, sehingga softskill (kemampuan) guru disekolah tersebut 

dapat terus berkembang dan proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik 

lagi dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti atau Pembaca 

Bagi rekan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian mengenai 

kurikulum 2013 khususnya mengenai cara guru mengimplementasikannya 

terhadap proses pembelajaran di sekolah, peneliti menyarankan untuk 

membahasnya lebih mendalam lagi. Sehingga diharapkan pendidikan di 

Indonesia ini semakin baik dengan adanya penelitian-penelitian tentang 

pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. 


