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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  analisis  RPP 

berbasis  Kurikulum  2013  kelas  V semester  2  Tahun  Ajaran 2018/2019 di 

SD.N.101801 Deli Tua, diperoleh kesimpulan 

1. RPP yang digunakan oleh SES, dan EK, sebagai pedoman pembelajaran 

kelas V pada semester 2 Tahun Ajaran 2018/2019 di SD.N. 101801 Deli 

Tua tidak orisinil. Hal itu karena RPP tidak dibuat sendiri oleh guru, RPP 

merupakan hasil mengedit dari RPP yang di-download, dan RPP 

merupakan hasil mengeditan. 

2. Kendala yang dihadapi guru matematika kelas V di S D . N .  1 0 1 8 0 1  

D e l i  T u a  dalam menyusun RPP berbasis Kurikulum 2013 antara lain 

karena: 

a. Sebagian guru kelas V belum pernah mengikuti pelatihan 

implementasi Kurikulum 2013. Yaitu JG 

b. Guru merasa bekal pemahaman tentang Kurikulum 2013 belum cukup 

c. Guru  beranggapan  bahwa  menyusun  RPP  Kurikulum  2013  itu  

tidak mudah. 

d. Alasan pribadi seperti tidak bisa mengoprasikan computer dan tidak 

sempet membuat RPP 

5.2. Saran 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan,  ada beberapa hal yang disarankan 

supaya guru kelas V di SD.N.101801 Deli Tua dapat menyusun RPP sesuai 

dengan standar Kurikulum 2013, dan memiliki motivasi dan semangat yang kuat 

dalam menyusun RPP. Saran tersebut antara lain: 
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1. Pelatihan implementasi Kurikulum 2013 hendaknya merata dan lebih 

massif dan bersifat wajib (apabilah tidak mengikuti dapat hukuman). 

2. Hendaknya guru terus berupaya meningkatkan pemahamannya 

tentang Kurikulum 2013. Apalagi guru yang menyadari bekalnya 

tentang Kurikulum 2013 belum cukup 

3. Sekolah hendaknya memfasilitasi guru dengan memberikan contoh 

RPP Kurikulum 2013 (apa yang diperlukan guru untuk menunjang). 

4. Guru harus optimis bisa membuat dan mengimplentasikan K13 dan 

menepis anggapan dalam dirinya bahwa menyusun RPP Kurikulum 

2013 itu sulit 

5.  Alasan  pribadi  semestinya  tidak  menjadi  alasan  untuk tidak  

menyusun RPP. 

6. Sekolah hendaknya mengadakan sebuah kompetisi semacam 

“Teacher Award”. Tujuannya adalah untuk meningkatkan semangat 

guru dalam meningkatkan kualitas dirinya. 

Seperti kata pepatah, “tiada gading yang tak retak”. Begitupula skripsi 

ini, tentunya banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

kritik dan saran yang konstruktif diperlukan guna penyempurnaan. Semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya, dan bagi khalayak pada umumnya. 
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