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BAB V 

 PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian dan pengemabangan yang telah 

dilakukan mengenai pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

matematika kurikulum 2013 berbasis lesson study, maka dapat disimpulkan 

beberapa hasl sebagai berikut: 

1. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran matematika kurikulum 2013 yang 

disusun oleh guru SMP Kristen 2 Salatiga memperhatikan komponen RPP 

dan prinsip penyusunan RPP. Komponen RPP terdiri dari: 1) identitas 

sekolah, 2) identitas mata pelajaran atau tema/subtema, 3) kelas/semester, 

4) materi pokok, 5) alokasi waktu, 6) tujuan pembelajaran, 7) kompetensi 

dasar dan indikator pencapaian kompetensi, 8) materi pembelajaran, 9) 

metode pembelajaran, 10) media pembelajaran, 11) sumber belajar, 12) 

langkah-langkah pembelajaran dan 13) penilaian hasil pembelajaran. RPP 

yang disusun guru belum memperhatikan prinsip perbedaan individu dan 

belum memperhatikan prinsip pengakomodasian pembelajaran tematik 

terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan 

keragaman budaya. Hal ini dikarenakan RPP yang disusun hanya terbatas 

RPP matematika saja.  

2. Pengembangan RPP matematika kurikulum 2013 berbasis lesson study 

pada kelas VII SMP Kristen 2 Salatiga dilakukan dengan 

mengembangkan komponen RPP namun tidak semua komponen RPP 

dapat dikembangkan. Komponen RPP yang dikembangkan antara lain  a) 

tujuan pembelajaran, b) pendekatan, strategi dan model belajar, c) media 

dan sumber belajar, d) langkah-langkah pembelajaran, dan e) penilaian 

pembelajaran.  

3. RPP matematika kurikulum 2013 berbasis lesson study pada kelas VII 

SMP Kristen 2 Salatiga yang dikembangkan tersebut dianalisis ahli 

akademisi dan ahli praktisi untuk memperoleh tingkat kelayakan dari RPP 
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tersebut. Jumlah keseluruhan skor penilaian dari ahli akademisi yaitu 77 

maka dinyatakan layak, ahli praktisi 1 yaitu 82 dinyatakan sangat layak, 

ahli praktisi 2 yaitu 62 dinyatakan kurang layak dan ahli praktisi 3 dan 

praktisi 4 yaitu 81 dinyatakan layak. Rata-rata keseluruhan skor sebanyak 

76.6, maka disimpulkan bahwa RPP matematika kurikulum 2013 berbasis 

lesson study SMP Kristen 2 Salatiga layak digunakan dalam pembelajaran 

matematika. 

 

B. Implikasi 

Hasil yang telah disimpulkan memberikan implikasi bahwa proses 

pengembangan RPP matematika berbasis lesson study dapat meningkatkan 

kelayakan RPP dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pengembangan 

RPP matematika berbasis lesson study memberikan konstibusi yang baik pada 

penyusunan RPP, hal ini dikarenakan dengan adanya pengembangan RPP 

tersebut selain dapat meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun RPP, 

disisi lain juga dapat menemukan hal-hal yang perlu diperbaiki oleh guru 

dalam RPP yang disusunnya. Kelayakan RPP yang dinilai dalam proses 

pengembangan RPP matematika berbasis lesson study dapat memberikan 

gambaran pada guru tentang seberapa layak RPP yang disusunnya digunakan 

dalam pembelajaran.  

 

C. Saran 

Berdasarkan kesimpilan dan implikasi, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Perlu dilakukan penelitian serupa, agar dapat menganalisis kelayakan 

RPP matematika berbasis lesson study kurikulum 2013 sehungga dapat 

menyusun pengembangan RPP matematika berbasis lesson study 

kurikulum 2013 yang berkualitas 

2. Perlu dilakukan penelitian serupa yang tidak terbatas pada kualifikasi S1 

saja dan tidak hanya terbatas pada satu sekolah saja 
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3. Perlu dilakukannya pelatihan kurikulum 2013 secara merata dengan 

instruktur pelatihnya berasal dari tenaga professional 

4. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan, workshop dan kegiatan sejenisnya 

yang membahas tentang kurikulum 2013 khususnya dalam pengelolaan 

pembelajaran kurikulum 2013 yang mencakup perencanaan pembelajaran 

(penyusunan RPP), proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

5. Perlu diuji cobakan secara empiris terhadap model final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


