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 BAB V 

SIMPULAN 

.  

A. Simpulan   

1. Pemahaman Guru PPKn terhadap Implementasi Kurikulum 2013 di 

Kabupaten Kubu Raya 

Pemahaman Guru PPKn terhadap Implementasi Kurikulum 2013 di 

Kabupaten Kubu Raya cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembuatan 

RPP yang sudah disesuaikan dengan Permendikbud, namun dalam pemahaman 

Guru PPKn juga masih terdapat kelemahan dalam mengembangkan model-model 

pembelajaran PPKn yang lebih inovatif dan menarik agar pengembangan 

pembelajaran berbasis karakter akan mudah di capai. 

2. Kendala yang Dihadapi Guru PPKn dalam Mengimplemantasikan 

Kurikulum 2013 di Kabupaten Kubu Raya 

a. Kendaa yang dihadapi guru PPKn adalah kurang memehami pada proses 

penilaian, pada proses ini guru menganggap rumit, sehingga masih banyak 

guru yang mengalami kesulitan dalam memberikan penilaian tertutama 

pada penilaian sikap dan keterampilan. 

b. Kendala kedua yang dihadapi guru PPKn yakni guru maish mengalami 

kesulitan dalam menerapkan scientific approach dalam kegiatan belajar 

mengajar. Guru merasa kesulitan dalam mehamai lebih dalam dalam lima 

langkah pendekatan scientific yakni mengamati, menanya, menalar, 

mencoba dan membentuk jejaring, dan berdasarkan hasil temuan lapangan 

yang sulit dipahami guru adalah menalar, dan membantuk jejaring. 

c. Kendala ketiga yang dihadapi guru adalah salah satunya guru masih belum 

cukup terampil sebagai fasilitator bagaimana membuat siswa untuk lebih 

aktif dalam proses pembelajaran PPKn dalam Kurikulum 2013. 

d. Alokasi waktu yang terbatas pada mata pelajaran PPKn menjadi salah satu 

kendala guru PPKn dalam mengelola pembelajaran yang efektif dalam 

penyampaian materi. 

 



33 
 

 

B. Rekomendasi 

Peneliti mencoba merekomendasikan beberapa hal berkaitan dengan 

Pemahaman Guru PPKn Terhadap Implemntasi Kurikulum 2013 di Kabupaten 

Kubu Raya. 

1. Bagi peneliti yang tertarik dengan penelitian mengenai Pemahaman Guru 

PPKn Terhadap Implementasi Kurikulum 2013 di Kabupaten Kubu Raya, 

kiranya dapat menjadikan hasil penelitiam ini sebagai rujukan awal dalam 

mengumpulkan informasi. 

2. Untuk mengoptimalkan Pemahaman Guru PPKn Terhadap Implemntasi 

Kurikulum 2013 di Kabupaten Kubu Raya  kiranya tidak dapat terlepas dari 

peran pemerintah daerah  dalam hal ini Pemerintah Kubu Raya, dalam hal  

meningkatkan pemahaman guru PPKn terhadap pemahaman implementasi 

kurikulum 2013 di Kabupaten Kubu Raya agar  tujuan pembangunan 

karaekter nasional peserta didik dapat tercapai. 

3. Bagi guru PPKn wajib terus untuk meningkatkan pemahaman wawasan 

pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan pengembangan 

Kurikulum 2013. 

 

 

 

 

 


