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BAB V 

KESIMPULAN SAN SARAN 

A. Kaimpalaa. 

Berdasarkan analisis terbadap strategi implementasi lrurikulum daJam 

maoaj-.cn berbasis ~kolah peda SMK Wikrama Bogor yang dilakukan peneliti pada 

BAB IV, maka pcoeliti menyimpulltan bahwa strategi implementasi lauikulum seperti 

dapat dilihat pada gambar berilrut ini : 

Penyusunan 1 
Prognun 1----, 

Pembelajatm 

Penilaian 3 
tlasil 
Bel~ 

KOMPETEN 

Gambar 5.1 

ADM & Pdaponn 4 

Ruii Belajar 

.. Sortll!bt 
+ Skill l'liS!)Or1 
+ Jlapor 
+ Tnllllkrip 
+ Lqff 
+ b:asab 

Tabapan Implemcntasi K.urikulum 
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Ada cmpat tahapen yang dilalui daiiiDl mengimplemcntasikan kwikulum, untuk 

rnencapei kompeten peda akbimya abn dibnknxan dengan administtasi dan pelaporan 

basil bel~ar. 

Empat tabapm ll:rsebut adalah : 

I. PenyusiJDIII'l program pembelajaran mengbasilkan Kartu Reocana Studi (KRS) yang 

• diisi oleh paerta didik de:ogao bimbingan guru. 

• 

2. Pelaksanaan pembelajaran dibuktikan dcngan adanya K.III1U Hasil Studi (KHS) dan 

pdaksanaan pembelajar:an dengaa S bari belajar, denpo durasi waktu yang 

berturang dari yang telah ditetapkan oleb pemerintah tern)'llla tidak menguraogi 

basil dan kualitas !amatan SMK Wtkrama Bogor, dibukti.kan dengan pcriogkat yang 

diraih berdasarbn basil Uj ian Nasiooal dan sertilikasi Uji Kompetensi. 8erdasarkan 

basil analisis dan lcajian yang dilakukan peneliti walaupun hari belajar berkura.og 

dan duresi wak1u juga berkurang dari yang ditetapkan pcmerintah. narnun dari sc:gi 

kualitas dan mutu tamatan masih berada poda peringkat di atas, hal ini dlbmlakan 

po1a dan pencahapan pelalrsa!1113J! atau strategj implcmentasi kurikulum pada SMK 

Wilcrama dilaksanakan dcngan pcrsiapan yang maksimnl, seperti adanya 

pcl•ksanaan Masa Oricntasi Siswa (MOS) yang sangat telpt ogJaJn dengan materi 

malrikulasi dan pcmbinaan kepn'badian dan mental pcserta didilc. 

3. Peailaian hasil belajar dilaksamkan olch gwulpembimbing. ni1ai yang diberikan 

guru divcrifikasi kebeaarannya olch Kepala Sekolab sc:bagai internal verifier 

(Quality ~)dan dudi seblpi e(csuma! verifier (Quality Coo!rol). 
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4. Setclah tiga tahapan diatas dilalui sccara utuh ~rta didik alcan mencrima 

administrasi dan pelaporan basil belajar dalam bentulc sertifikaD, skill pesport, ntpOr, 

transkrlp, dan ijazah, vdangkao legc:r adalah kumpulan nilai untulc selwuh pesma 

didik yang merupekan dokumcn yang disimpan olcb SMK Wikn ma Bogor baik 

dalam bentulc hard copy rnaupun sotf copy . 

Bcbenpa kcsimpulan yang diambil pcncliti sehuhungan implcmentasi 

lrurikulwn dalam manajemen berba.~is sekolah di SMK Wikrama Bogor adalab sebogai 

berikut : 

Pcrtama Pelaksanaan pcnyusunan program pembelajaran poda SMK Wlkrama 

Bogor tclab tcrlaksana dengan balk sesuai dengan konsep dan kajian 

pustaka yang ada pada Bab 11 tulillan ini. schingga mengbasilkllll Kartu 

Rencana Studi (KRS) bagi sclwuh peserta didik 

Ked:ua Pelaksanaan pembelajaran berlangsung seSllai dengan jadwal akademik 

Ketiga 

yang tclab disusun oleh SMK Wikrama, pembell\iaran kelas X diawall 

dengan kcgiatan MOS dengan waktu yang S8DS~~t panjang. scbingga dapat 

mengu.nmgi, durasi waktu belajar dan dikbawatirbn tidak ten:apainya 

target lrurikulum 

Durasi waktu belajar terlaksana dibawab standar pemcrintab yang 

mengakibatkan durasi waktu beberapa sub kompeteosi harus dikurangi 

atau dibilangbn . 
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Kecmpet : Sebe.haeian besar kompetensi dilaksaoalcan pembelajarannya dengan 

sistim moving class sesuai dengan karalcteristik mata pelajaran namun, 

belwn seluruhnya mcn\11\iukkao karalcteristik kompetensi tersebut seperti 

mala pelajaran kcwiran ... blll!n dilaksanakan di kantin sekolah, kondisi ini 

terkesan banya wtult mengatasi kekw'an&ao ruang belajar. 

KoJima Petugas wrifikasi internal dalam prose.t penilaian dilakukan langsung oleh 

kepala sekolah, yang mengakibatkan guru merasa kurang dipercaya dalam 

memberikan niJai kcpeda peserta didik, pada bal guru lah yang mcngetahui 

potensi akademik dan kemampuan pcserta didiknya. 

Administrasi dan pelaponm basil bclajar terla.ksana sesuai dengan tcori

t.eori dan pendapat para ahli yang tertuang pada BAB II tulisan ini serta 

pedoman pelaksanaan kurikulum SMK (Depdiknas 2004), seperti Ieger, 

transkrip, raport, ijazah dan lainnya, namun formal sertifibl keahlian 

maupun seritikat kompetensi sebarusnya, ditanda tangani sepcnuhnya oleh 

pibak ekstemal sekolab seperti assosiasi profesi, industri, LSP dan 

lembaga lain yang memiliki kewenangao untuk itu, di SMK Wtlaama 

kelihatannya kepala sekolab masib turut menanda tangani sertifikat 

tersebut bersama-sama industri. HaJ ini dapat mengurangi ktedibilitas 

sertifikat keablian tersebut . 
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B. SA R AN • 

Berdasarium basil penelitian dan analisis serta deskripsi yang telah penulis 

dapetlcao, maka saran penulis ajukan buat beberapa = yakni : 

I . SMK Wiknma Bogor : 

I. I. SMK Wikrama Bogor, WJtuk segera menambah roang belajar, karena 

pembelajaran yang berlangsung di kantin sekolah dan di halaman sekolah 

memberi kesan lrurangnya ruaog be !ajar serta fasilitas selcolab 

1.2. Meningkatkan pendidikan guru karena masih ditemukan guru yang belum 

memililci akta mengajar (Akta IV) 

1.3. Dalam melakukan verifikasi intemal l<epala sekolah b.endaknya dibantu oleh 

wakil kepala seltolab bidang kurikulum dan ketua program keab.lian, untuk 

mcningkatkan alcuntabilatas dan keabsahan nilai yang diberikan guru. . 

Pemerintab (Dhw Peadlclikan) 

2.1. Dinas Pendidikan membuat edaran kepada SMK Negeri I Swasta, yang isinya 

menyerukan kepada sekolab Wltuk benar-benar melaksanakan manajemen 

berbasis sekolah sesuai dengan konscp yang benar, dan terpadui. 

2.2. Memberikan b.alt otonomi kepada sekolah untuk dapat meoaembanglcan diri 

sesuai deogao potensi sekolah dan mcngurangi intervensinya. 
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2.3. Melakuk.an pcmbinaan kemandirian sekolah khususnya dalam mengimple-

mentasikan kurikulum, sesuai dengan tuntutan peraturan Menteri Nomor 22, 

23 dan 24 tahun 2006. 

3. Kepada Pe~~elttl laia : 

3.1. Untuk melalrukan penelitian pada SMK Wikrama Bogor dengan fokus 

masalnh selain dari implementasi kurikulum, misalnya manajOIDen keuangan 

dan pembiayaan pendidikan maupun masalah-masalah lain yang berkaitan 

dengan manajemen pendidikan. 

3.2. Melakukan penelitian pada SMK WJ.krama dengan metode penelitian 

kuantitatif, untuk dapat melakukan perbandingan pola manajemen SMK 

wikrama deogan SMK lainnya sebin,gga mendapat pola manajemen yang 

efektif dan efisien dengan kajian dan analiisis kuantitatif. 
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