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Bab. V 
Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 

Candisari dalam mengembangkan KTSP belum sesuai 

dengan pedoman penyusunan KTSP dari BSNP. 

Hasil analisis SWOT yang dilakukan terhadap lima 

komponen yang telah dirumuskan meliputi revisi dan 

pengembangan KTSP, dasar pemikiran landasan dan 

profil sekolah, standar kompetensi, struktur kurikulum 

dan pengaturan beban belajar, serta evaluasi dan 

ketuntasan belajar menunjukkan bahwa posisi 

strateginya berada pada kwadran S - 0, dimana sekolah 

dapat mengembangkan KTSP dengan membentuk 

strategi baru dengan memanfaatkan kekuatan yang 

dimiliki guna meraih peluang yang ada. Strategi yang 

dilakukan untuk memperoleh model KTSP yang sesuai 

dengan kondisi sekolah dan tuntutan kebutuhan peserta 

didik, serta berpedoman pada penyusunan KTSP dari 

BSNP. 

 

B. Saran Kepada Sekolah 
1. Agar dapat menyusun KTSP sesuai tuntutan ke-

butuhan siswa dan kondisi sekolah, serta sesuai 

pedoman penyususnan KTSP dari BSNP perlu me-

lakukan upaya untuk memahami apa yang harus 

dipersiapkan sekolah dalam mengembangkan KTSP. 

Sekolah segera membentuk tim pengembang KTSP 

yang terdiri dari kepala sekolah, guru, komite 
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sekolah, konselor sekolah/ahli pendidikan, dan dinas 

pendidikan. 

2. Agar diperoleh model KTSP yang sesuai kondisi 

sekolah tim pengembang melakukan analisis SWOT 

terhadap komponen-komponen KTSP  yang akan 

dikembangkan baik faktor internal maupun eksternal 

yang menjadi daya dukung sekolah. 

3. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa dari 5 

komponen yang dikembangkan dalam KTSP, standar 

kompetensi menempati skor tertinggi yaitu (0,6;0,8), 

dasar pemikiran landasan, dan profil sekolah 

(0,4;0,7), revisi dan pengembangan KTSP (0,5;0,4), 

struktur kurikum dan pengaturan beban belajar 

(0,5;0,3), dan sistem evaluasi dan ketuntasan belajar 

(0,4;0,2). Sekolah hendaknya meninjau kembali 

proses penyusunan KTSP dengan melakukan 

feetback seperti siklus model pengembangan KTSP 

hasil penelitian ini. 

4.  Model pengembangan KTSP yang telah divalidasi dan 

mendapatkan pengesahan dari dinas pendidikan 

kecamatan, apabila dalam pelaksanaannya perlu 

diubah atau ditambah dapat dilaksanakan, hal ini 

sangat tergantung dari kondisi sekolah dalam 

perkembangannya. 

C. Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi 
Penelitian Lanjutan 

Hasil penelitian ini tidak dapat digunakan untuk 

sekolah dasar lainnya, karena penelitian ini bersifat 

spesifik. Penelitian ini tepat digunakan hanya untuk  SD 

Negeri Candisari Kecamatan Secang Kabupaten 

Magelang. 


