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BABV 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 
Berdasarkan basil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dinyatakan beberapa hal 

yang menjadi kesimpulan mengenai pelaksanaan KTSP pada mata pelajaran kimia 

SMA di Provinsi Aceh berdasarkan indikator-indikator penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan indikator sosialisasi dan 

implementasi silabus KTSP pada mata pelajaran kimia SMA di Provinsi Aceh 

belum terlaksana dengan maksimal berdasarkan data angket responden 

menyatakan bahwa pelaksanaan sosialisasai KTSP belum dilaksanakan secara 

merata. Oleh sebab itu dalam hal ini diperlukan tindak lanjut sehingga dapat 

terimplementasi dengan baik oleh guru-guru tersebut. 

Iindikator lainnya yaitu implementasi RPP, Prota/Prosem, bahan lijar dan 

KBM sudah terlaksana dengan baik tetapi masih memerlukan pelatihan khusus 

dan dalam hal ini para responden menyatakan kurangnya sarana dan prasara 

pembelajaran khususnya buku serbagai sumber belajar dan peralatan 

laboratorium sanagat menghambat penerapan KTSP dalam Kegiatan Belajar 

Mengajarnya.Untuk ini diperlukan pembimbingan yang berkesinambungan 

dan usaha pengadaan sarana pembelajaran tersebut.dari pihak terkait. 

3. Pelaksanaan KTSP oleh Pengawas sekolah berdasarkan kuisioner yang diisi 

para responden dari pengawas diperoleh basil bahwa pelaksanaan tugas-tugas 

kepengawasan sudah berjalan dengan sangat baik. Namun demikian dari 

responden para guru kimia mengungkapkan bahwa sangat kurangnya 

pengawas sekolah yang berlatar belakang kimia sehingga usaha 

pembimbingan dari pihak pengawas sekolah terhadap para guru kimia kurang 

teraktualisasi. 

5.2. lmplikasi 

Berdasarkan analisis data basil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 

kurikulum KTSP pada mata pelajaran kimia di SMA di Provinsi Aceh sudah berjalan 

dengan baik, hanya saja rendahnya implementasi sosialisasi dan silabus memberi 

gambaran bahwa masih belum maksimalnya usaha sosialisasi dan implementasi 
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silabus dengan demikian ini menunjukkan belwn sepenuhnya kesiapan guru- guru 

kimia SMA di Provinsi Aceh dalam melaksanakan kurikulwn KTSP sehingga 

pelaksanaan implementasinya masih kurang sesuai. 

5.3. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, sebagai mana simpilan dan implikasi 

yang dikemukakan diatas , sehingga peneliti mengemukakan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. lndikator-indikator penelitian ini menunjukkan bahwa indikator sosialisasi dan 

implementasi silabus belum terlaksana dengan baik, untuk itu pihak-pihak terkait 

agar lebih memperbatikan hal tersebut, sebab walaupun indikator-indikator 

lainnya dinyatakan sudah terlaksana dengan baik namun hila usaha sosialisasinya 

kurang dan silabusnya kurang di emplementasikan berarti secara keseluruhan 

bagaimana mungkin indikator lainnya dapat terlaksana dengan baik. 

Berdasarkan data angket dari responden pelaksanaan RPP, Prota!Prosem, Bahan 

ajar dan KBM sudah cuk.up baik akan tetapi berdasarkan temuan penelitian 

hannya sebagian guru-guru kimia saja yang dapat menunjuk.kan perangkat 

pembelajarannya saat ditemui dengan dengan berbagai alasan, bukankah 

perangkat pembelajaran tersebut sebaiknya dibawa keruang kelas setiap ada 

pertemuan pembelajaran. Untuk ini pihak-pihak pimpinan sekolah perlu 

mensosialisasikan pentingnya perangkat pembelajaran tersebut dalam rangka 

mensuk.seskan pembelajaran dikelas. 


