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BAB V 

 PENUTUP 

    

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan 

pada rumusan masalah skripsi yang berjudul: “Manajemen Kurikulum 

Program Akselerasi di SD Hj. Isriati Baiturrahman 1 Semarang”, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perencanaan  kurikulum program akselerasi dilakukan dengan 

tahap penyusunan program tahunan, program semesteran, silabus, 

rencana pelaksanaan  pembelajaran dan kalender pendidikan. 

Dalam  kegiatan  perencanaan  tersebut melibatkan personil 

sekolah diantaranya kepala sekolah, kasi kurikulum, pengelola 

akselerasi dan guru. Kegiatan perencanaan ini biasa dilakukan 

biasanya pada saat rapat kerja di sekolah selama tiga hari pada 

waktu akhir libur semester dua untuk mempersiapkan segala 

sesuatunya yang akan digunakan menjelang awal tahun ajaran baru 

agar proses  pembelajaran dapat efektif dan efisien. 

2. Pelaksanaan kurikulum program akselerasi melibatkan semua 

komite sekolah bersama tim akselerasi dan berperan sesuai yang 

telah direncanakan sebelumnya dan berjalan dengan efektif. 

Kegiatan belajar mengajar di kelas akselerasi dilaksanakan dalam 

satu semester ditempuh selama 4 bulan, dan strategi untuk 

menyelesaikan materi yang seharusnya ditempuh selama 6 bulan 
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dipadatkan dengan cara mempersingkat materi pembelajaran. 

Program Akselerasi peserta didik kelas 3 sampai 5 dapat 

menyelesaikan materi kurikulum 6 semester dalam waktu 4 

semester atau 2 tahun jadi lama belajar di SD hanya di tempuh 5 

tahun. 

3. Evaluasi kurikulum dalam program akselerasi dilakukan secara 

terus menerus dan berkelanjutan untuk memperoleh kemajuan 

informasi tentang kemajuan dan keberhasilan belajar siswa, yaitu 

melalui ulangan harian, ulangan umum dan ujian akhir sekolah. 

a. Ulangan harian dilakukan untuk menilai pencapaian hasil 

belajar peserta didik setelah materi pembelajaran selesai.  

b. Ulangan umum semester yang dilaksanakan sama dengan kelas 

reguler, akan tetapi dalam program akselerasi waktunya 

dipercepat sesuai dengan kalender akademik akselerasi. 

c. Ujian akhir sekolah program akselerasi dilaksanakan secara 

tertulis dan praktik dan soal dibuat oleh sekolah yang mengacu 

pada kurikulum dan kisi-kisi dari Dinas Pendidikan dan 

Departemen Agama setiap tahun sekali pada akhir tahun 

pelajaran, untuk menentukan kelulusan siswa. 
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B. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, 

kiranya dapat memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi seorang guru diharapkan selalu meningkatkan 

kompetensinya dan selalu mencari agar manajemen kurikulum 

program akselerasi semakin dapat dirasakan peserta didik. 

2. Bagi peserta didik program akselerasi hendaknya selalu 

menumbuhkan prestasi dengan cara belajar yang rajin serta 

mengembangkan sikap yang baik dengan hormat kepada guru. 

3. Bagi pihak institusi sekolah agar terus  mempertahankan  program 

akselerasi yang telah ada, mengingat pentingnya pendidikan 

layanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan dan 

keterbakatan yang tinggi. 
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