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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

Hasil temuan pembahasan angket survey “Evaluasi Kurikulum Bahasa 

Jepang Dengan Bahan Ajar di SMA/SMK/MA/SMAK” yang dilaksanakan di 

provinsi Jawa Barat dan di luar provinsi Jawa Barat pada tahun ajaran 2016/2017 

telah selesai dilaksanakan. Dengan jumlah responden 81 orang guru bahasa 

Jepang yang terdiri dari 56 orang guru dari Jawa Barat (3 orang guru merangkap 

di 2 sekolah) sehingga didapat jumlah data 59 sekolah dan 25 orang guru luar 

provinsi Jawa Barat sehingga didapat data 25 sekolah.  Total jumlah sekolah yang 

di evaluasi adalah 84 sekolah SMA/SMK/MA/SMAK di Jawa Barat dan di luar 

provinsi Jawa Barat.  

 

5.1 Kesimpulan  

1. Meskipun terdapat ketidaksesuaian materi dengan kurikulum 2013 dan 

kurikulum 2013 Revisi namun bahan ajar bahasa Jepang yang digunakan 

oleh para guru bahasa Jepang yang menjadi responden dalam penelitian  

ini, baik di provinsi Jawa Barat maupun di luar provinsi Jawa Barat, masih 

merujuk pada buku ajar yang digunakan pada kurikulum lama yaitu 

kurikulum KTSP/kurikulum 2006. Dari keseluruhan 84 sekolah responden 

dengan rincian 45 sekolah dari 59 sekolah responden/partisipan di Provinsi 

Jawa Barat masih menggunakan buku ajar versi kurikulum lama yaitu 

KTSP/ kurikulum 2006 dan 19 sekolah dari 25 sekolah di luar provinsi 

Jawa Barat juga masih menggunakan buku ajar tersebut. 

2. Para guru  belum sepenuhnya menggunakan silabus sesuai kurikulum 2013  

atau kurikulum 2013 Revisi. Meski dalam pembuatan silabus tetap 

mengacu kepada kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 Revisi. 

3. Kurikulum 2013 Revisi sedang berproses agar bisa terlaksana di seluruh 

sekolah namun tidak diimbangi dengan bahan ajar yang sesuai dengan 

pengetahuan mengenai kurikulum baru tersebut kepada para guru. 

Meskipun ada buku ajar yang dikatakan sesuai dengan kurikulum 2013 

dan  kurikulum 2013 Revisi  tetapi  dari  hasil temuan di lapangan  saat  ini,  
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1). buku tersebut tidak banyak digunakan oleh para guru. Secara 

keseluruhan dari 84 sekolah, hanya 3 sekolah yang menggunakan buku 

tersebut sebagai buku ajar utama dan 3 sekolah menggunakannya sebagai 

buku ajar tambahan.  Meski buku tersebut sudah disosialisasikan kepada 

guru-guru bahasa Jepang di provinsi Jawa Barat dan di luar provinsi Jawa 

Barat. Sehingga jumlah keseluruhan yang menggunakan buku tersebut 

hanya 6 guru dari 84 sekolah responden/partisipan yang dianalisis.  

2).  Berbagai macam permasalahan utama yang terjadi dalam implementasi 

kurikulum bahasa Jepang  di SMA/SMK/MA/SMAK terkait bahan ajar  

saat ini antara lain :  

-   Buku ajar kurikulum baru tidak memadai, kurang bahan ajar, kurang 

buku-buku referensi. 

-  Materi ajar bahasa Jepang dari kurikulum lama yang masih diajarkan 

tersebut belum sesuai tujuan pembelajaran di sekolah terkait dengan 

kurikulum baru saat ini.   

- Berbedanya kondisi antara SMA dan SMK sedangkan materi ajar 

sesuai silabus pemerintah disediakan untuk SMA dan MA, dan kurang 

sesuai diterapkan di SMK.  

- Materi-materi yang terlalu banyak di tingkatan kelas X dalam 

kurikulum 2013 Revisi mengakibatkan materi tidak dapat 

tersampaikan kepada siswa di beberapa sekolah.  

 

5.2. Implikasi :  

1. Silabus yang dimasukkan ke dalam kurikulum saat ini yaitu kurikulum 

2013 dan juga kurikulum 2013 Revisi ternyata sangat berpengaruh bagi 

guru-guru pengajar bahasa Jepang. Sehingga dampaknya adalah 

penggunaan kembali buku ajar sesuai kurikulum lama yaitu  

KTSP/kurikulum 2006. Penggunaan JF standar yang dimasukkan ke dalam 

silabus kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 Revisi belum sepenuhnya 

dipahami oleh para guru bahasa Jepang. Para guru bahasa Jepang belum 

seluruhnya mengerti mengenai JF Standard dan belum sepenuhnya 
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mengerti serta bisa menerapkan buku yang dikatakan sesuai dengan JF 

Standard tersebut. Sehingga bahan ajar atau buku ajar sesuai JF Standard 

yang merupakan produk hasil revisi silabus sesuai Permendikbud No.  64 

tahun 2014 tentang Revisi silabus bahasa Jepang dan Peminatan pada 

Pendidikan Menengah. Serta menurut Permendikbud No. 24 tahun 2016 

tentang Revisi Silabus dan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Bahasa 

dan Sastra Jepang SMA/MA, ternyata belum dapat diimplementasikan 

sepenuhnya oleh para guru bahasa Jepang dalam penelitian ini.  

2. Guru merasa lebih nyaman dengan membuat silabus sendiri sesuai dengan 

kebutuhan siswa di sekolah dibanding menggunakan silabus dari 

kurikulum pemerintah saat ini.  

3. Guru merasa lebih nyaman menggunakan buku ajar kurikulum lama 

daripada menggunakan buku ajar kurikulum baru meski terdapat banyak 

ketidaksesuaian materi ajar di dalamnya.  Dan atau menggunakan buku 

lain yang masih terkait dengan kurikulum lama atau membuat modul atau 

buku sendiri.  

  

5.3.Rekomendasi : 

1. Penting bagi guru untuk mendapatkan pelatihan kurikulum 2013 revisi 

untuk menyempurnakan silabusnya. Karena revisi silabus sesuai 

Permendikbud No.  64 tahun 2014 tentang Revisi silabus bahasa Jepang 

dan Peminatan pada Pendidikan Menengah, serta menurut Permendikbud 

No. 24 tahun 2016 tentang Revisi Silabus dan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar Bahasa dan Sastra Jepang SMA/MA, menuntut para 

guru untuk menggunakan kurikulum baru. Dan pemerintah harus 

memfasilitasi diklat dan pelatihan ini karena kurikulum 2013 revisi harus 

segera di implementasikan di seluruh Indonesia. Lalu para guru pun bisa 

mengintegrasikannya dalam RPP yang sesuai dengan silabusnya 

mengingat banyak revisi dalam kurikulum 2013 ini sehingga para Guru 

pun membuat RPP yang tidak seragam dalam pelaksanaannya.  

2. Perlu adanya buku ajar yang sudah sesuai dengan kurikulum 2013 Revisi 

namun mudah dimengerti oleh guru-guru bahasa Jepang di seluruh 
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Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Jepang di 

Indonesia. Karena buku ajar kurikulum 2006 yang selama ini dipakai oleh 

guru-guru bahasa Jepang di Jawa Barat dan di luar provinsi Jawa Barat, 

ternyata belum memenuhi buku yang sesuai kriteria kurikulum revisi 2013 

ini.  

3. Semoga penelitian tesis ini bisa menjawab evaluasi kurikulum bahasa 

Jepang dengan bahan ajar di SMA/SMK/MA/SMAK. Serta menyajikan 

temuan-temuan yang relevan terhadap buku ajar bahasa Jepang yang saat 

ini sedang digunakan oleh para guru-guru bahasa Jepang baik di Jawa 

Barat  maupun di luar Jawa Barat dan menjadikan para guru untuk 

mengimplementasikan kurikulum 2013 revisi dengan kreatif menciptakan 

buku ajar baru yang sesuai dengan kurikulum 2013 revisi.  

 

 

 


