
 

BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan mengangkat judul 

“kesiapan guru PPKn dalam mengimplementasikan model RPP Kurikulum 2013 

(studi kasus MAN se kota Medan) dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan 

penelitian di MAN 1, MAN 2 dan MAN 3 dengan subjek penelitian adalah guru 

dalam mengimplementasikan model RPP Kurikulum 2013 sudah memiliki 

kesiapan jika sekolah menerapkan Kurikulum 2013 secara keseluruhan. Namun 

disatu sisi masih perlu adanya sosialisasi secara berkelanjutan dalam proses 

penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Kurikulum 

2013. Secara keseluruhan guru juga telah memahami Perubahan yang sangat 

menonjol adanya kelengkapan dan pencapaian dari nilai spiritual, nilai sikap, nilai 

sosial dan nilai kompetensi yang dimiliki oleh siswa/siswi. Selanjutnya mengacu 

model RPP Kurikulum 2014 berdasarkan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 

guru diharuskan memahami pedomannya, akan tetapi perlu dipelajari lebih lanjut 

agar pemahaman dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang guru siap untuk 

melaksanakannya.  

Guru secara keseluruhan masih membutuhkan pelatihan-pelatihan yang 

lebih banyak agar paham betul tentang pelaksanaannya di kelas. Cara  

menyesuaikan penyusunan model RPP sesuai pedoman Permendikbud Nomor 

103 Tahun 2014  tentunya disesuaikan dengan Permendikbud, Berpedoman dari 



 

Silabus, dan menanya kepada orang yang paham dalam penyesuaiannya. Sehingga 

dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan berdasarkan pedoman yang ada. Secara 

keseluruhan guru memahami cara penerapan model RPP Kurikulum 2013 di 

kelas. Cara yang dilakukan adalah Pertama, membuat program dan target dalam 

proses belajar mengajar ke dalam RPP. Artinya pelaksanaan proses belajar 

mengajar tidak pernah lari dari tujuan yang telah ditulis dalam RPP. Kedua, 

menetapkan model dan metode pembelajaran yang tetap sesuai dengan materi 

yang telah ditentukan.Ketiga, melaksanakan kegiatan inti sesuai dengan rencana 

awal. Keempat, membuat nota tugas kepada siswa berupa kelompok dan individu 

yang sesuai dengan tujuan indikator pencapaian kompetensi 

2. Saran 

 Melalui penelitian ini diharapkan guru MAN se Kota Medan siap dan 

mampu mengimplementasikan model RPP berdasarkan Permendikbud Nomor 

103 Tahun 2014 Kurikulum 2013.Sehingga pada saat waktunya diterapkan 

pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat secara professional mampu menerapkannya 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

 


