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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

 Pada bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan analisis 

dan pengolahan data serta hasil temuan yang diperoleh dari data penelitian tentang 

Analisis Rencana pelaksanaan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Berdasarkan 

Tiopologi Sekolah di Kabupaten Garut. Selain itu peneliti juga memberikan 

beberapa rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian ini. 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan tentang pengembangan RPP yang 

dibuat oleh guru mata pelajaran IPS pada SMP negeri dan SMP swasta, serta MTs 

negeri dan MTs swasta dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut ini. 

1. RPP yang dibuat oleh guru mata pelajaran IPS SMP negeri maupun swasta, serta 

MTs negeri dan swasta memiliki perbedaan yang sangat variatif. Perbedaan itu 

seperti terdapat pada bagian pendahulaun atau apersepsi, di SMP negeri dan 

swasta serta MTs swasta berisi tentang pembukaan, berdoa, dan mengecek 

kehadiran peserta didik, sedangkan di MTs negeri memunculkan informasi 

tentang pembelajaran yang menyenangkan. Prinsip apersepsi yaitu menyiapkan 

fisik, terutama psikis atau mental peserta didik agar siap untuk menerima materi 

pembelajaran. Prinsip ini ternyata belum dimunculkan dalam bagian 

pendahuluan atau apersepsi pada RPP IPS yang dibuat guru. 

2. Pembuatan perencanaan kegiatan inti berbeda dari segi pengembangannya, 

seperti kegiatan inti pada RPP yang dibuat guru IPS SMP swasta lebih rinci 

dibandingkan dengan kegiatan inti pada RPP yang dibuat guru IPS SMP negeri. 

Begitu juga halnya, kegiatan inti pada RPP yang dibuat guru IPS MTs swasta 

lebih rinci daripada kegiatan inti yang dibuat oleh guru MTs negeri. Hal ini dapat 

ditafsirkan bahwa pengembangan RPP, khususnya pada bagian kegiatan inti 

sangat bergantung pada kompetensi personal guru tersebut, bukan karena faktor
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kualifikasi institusi, Prinsip pada pengembangan bagian inti, harus disusun 

berdasarkan topik-topik materi pembelajaran secara naratif dan linear sesuai 

dengan urutan atau sequence topik bahasan yang diinginkan. Prinsip ini belum 

sepenuhnya diimplementasikan dalam bagian kegiatan inti pada RPP IPS yang 

dibuat guru. 

3.  Perbedaan mendasar pada bagian penutup atau refleksi pada RPP yang dibuat 

guru IPS SMP negeri dan swasta, pada bagian penutup atau refleksi yang dibuat 

guru SMP swasta dimunculkan tugas berupa pekerjaan rumah (PR) untuk 

membaca materi yang akan disampaikan pada pertemuan yang akan datang, 

sedangkan pada penutup atau refleksi yang dibuat guru SMP negeri justru 

menyampaikan rencana pembelajarn pada pertemuan selanjutnya. Sementara 

itu, perbedaan mendasar bagian penutup pada RPP yang dibuat guru IPS MTs 

negeri dan swasta yaitu pada kegitan penutup atau refleksi yang dibuat guru IPS 

MTs negeri dengan merencanakan persiapan materi pada pertemuan mendatang, 

sedangkan penutup atau refleksi yang dibuat guru MTs sawasta yaitu membuat 

rangkuman dan butir-butir penting dari materi pembelajar.  Secara substansial 

pembuatan bagian penutup atau refleksi oleh guru IPS baik di SMP negeri 

maupun swasta, serta MTs negeri maupun swasta belum memenuhi prinsip 

bagian penutup atau refleksi. Prinsip bagian penutup atau refleksi punya fungsi 

utama untuk penguatan (reinfocement) dalam penguasaan materi yang telah atau 

baru saja diajarkan kepada peserta didik. 

4.  Perbedaan yang ditemukan pada bagian penilian, yakni dari kegiatan penilain 

pada RPP yang dibuat guru IPS SMP negeri yaitu sangat simpel, sedangkan 

penilaian pada RPP yang dibuat guru SMP swasta sangat rinci dan dengan 

kriteria penilaian sangat akurat dan jelas. Sementara itu, penilaian pada RPP 

yang dibuat guru MTs negeri terutama menyangkut penilain sikap dilakukan 

secara terus-menerus melalui observasi selama pembelajaran berlangsung, 

sedangkan penilaian pada RPP yang dibuat guru MTs swasta tes uraian, dan 

praktek. Prinsip penilain yang baik yaitu: objektif, terpadu, ekonimis, 

transparan, akuntabel, dan edukatif, yakni mendidik dan memotivasi peserta 

didik dan guru. Pembuatan bagian penilaian pada RPP IPS yang dibuat guru 

belum secara lengkap sesuai dengan prinsip penilaian, terutama menyangkut 
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prinsip terpadu, yakni penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, 

menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan. 

 

5.2  Implikasi  

Implikasi ini ditujukan kepada para pembuat kebijakan, kepada para 

pengguna penelitian, dan kerpada para peneliti selanjutnya. 

 

1. Bagi Pembuat Kebijakan 

Berdasarkan temuan penelitian ini, pihak kepala sekolah maupun Dinas 

Pendidikan Kabupaten dapat melakukan kegiatan pelatihan melalui MGMP tentang 

pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) mata pelajaran IPS secara 

periodik, khususnya terkait merencanakan bagian pendahuluan atau apersepsi, 

bagian kegiatan inti, bagian penutup atau refleksi, dan bagian penilaian. Dengan 

demikian, guru selalu terpacu guna meningkatkan kemampuan dalam membuat 

RPP secara benar, sesuai dengan perkembangan terbaru atau mutaskhir. 

 

2. Bagi Para Pengguna 

Temuan penilian ini, diharapkan dapat dimanfaatkeun para pengguna 

(stakeholder) sebagai bahan pertimbangan bahwa RPP harus dibuat dengan 

secermat dan seakurat mungkin, serta dibuat sendiri oleh guru, bukan hasil copy 

paste. Hal ini dapat dijadikan kreteria kompetensi bagi kinerja guru, khususnya 

guru mata pelajaran IPS. 

 

 3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya, baik 

untuk melanjutkan maupun untuk meneliti tentang RPP dari segi yang lain. 

Penelitian tentang RPP menjadi menarik dan bermanfaat, mengingat urgensi RPP 

yang begitu strategis dalam menghasilkan pembelajaran yang optimal. 

 

5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan temuan penelitian dapat diajukan rekomendasi atau saran 

kepada pihak: Dinas Pendidikan, MGMP, sekolah, guru, dan peneliti selanjutnya.  
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1. Bagi Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan rujukan bagi pihak Dinas 

Pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Garut guna memberikan 

pelatihan pembuatan RPP bagi guru-guru secara periodik, terutama untuk 

menyusun bagian pendahuluan atau apersepsi, begian kegiatan inti, bagian penutup 

atau refleksi, dan bagian penilian, agar kompetensi guru dalam pembuatan RPP 

terus meningkat. 

2. Bagi MGMP 

MGMP sebagai wadah bagi guru, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini 

sebagai dasar untuk secara intensif memberikan pelatihan secara kontinu kepada 

para guru, dalam hal ini guru mata pelajaran IPS, khusunya berkaitan dengan 

pembuatan RPP. Terutama terkait dengan menyusun bagian pendahuluan atau 

apersepsi, bagian kegiatan inti, bagian penutup atau refleksi, dan bagian penilaian 

secara benar dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan (IPS) dan 

teknologi. 

 

3. Bagi Sekolah 

Temuan penilian ini, diharapkan dapat dimanfaatkan para pengguna 

(stakeholder), dalam hal ini pihak sekolah, agar RPP dapat dijadikan salah satu 

indikator kompetensi guru. Terutama SMP Negeri dan MTs Negeri agar membuat 

RPP khusus nya dalam pengembangan bagian inti harus lebih rinci. 

 

4. Bagi Guru 

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dipahami guru, khususnya guru 

mata pelajaran IPS bahwa RPP harus dibuat dengan secermat dan seakurat 

mungkin, serta dibuat sendiri oleh guru, bukan hasil copy paste karena urgensi RPP 

bagi pencapaian hasil belajar yang optimal. 

 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian menunjukan bahwa RPP SMP/MTs swasta dilihat dari 

kelengkapan komponen jauh lebih lengkap. Rekomendasi untuk guru-guru IPS 
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SMP/MTs negeri dipandang perlu ada pelatihan/workshop tentang RPP disertai 

dengan monev yang sangat memadai. 

Penelitian ini hanya sebatas meneliti kelengkapan dokumen secara fisik. 

Kepada peneliti lain yang berminat, diharapkan dapat menganalisis kualitas 

substansi RPP. 

 


