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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa 

langkah-langkah Implementasi TPCK berbasisi Lesson study siswa kelas X MIPA 3 

SMAN 11 Kota Jambi adalah sebagai berikut. Tahapan perencanaan (plan) 

merupakan kegiatan untuk merencanakan apa yang akan dilakukan pada saat tahap 

pelaksanaan yang disusun dalam bentuk desain pembelajaran melalui diskusi 

dengan dosen pembimbing dan tim observer. Tahapan ini juga berguna untuk 

observer mengetahui indikator apa saja yang akan dinilai dan bagaimana 

penilaiannya. Tahapan pelaksanaan (do) merupakan tahapan untuk merealisasikan 

apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tahapan pelaksanaan (do) dibagi menjadi 

3 kegiatan yaitu: Kegiatan awal, yaitu tahapan dimana guru model mengkondisikan 

siswa agar siap belajar, menyampaikan tujuan pembelajaran serta memberikan 

motivasi. Kegiatan inti, yaitu tahapan dimana siswa melakukan percobaan, 

menghitung data yang diperoleh, mengisi lembar kerja, dan membuat kesimpulan. 

Tim observer mengobservasi setiap siswa. Kegiatan penutup yaitu tahapan dimana 

siswa membacakan kesimpulan kemudian guru menyimpulkan dari keseluruhan 

pembelajaran dan menutup pembelajaran. Tahapan refleksi (see) merupakan 

kegiatan untuk mendiskusikan atau membahas hasil dari pelaksanaan yang telah 

dilakukan. Tim observer menyampaikan hasil observasi setiap siswa.
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 Pada tahap refleksi ini juga membahas kekurangan dan kendala selama 

tahap pelaksanaan dan mendiskusikan solusi yang bisa digunakan untuk perbaikan 

pada siklus berikutnya. 

TPCK untuk beberapa siswa kelas X MIPA 3 SMAN 11 Kota Jambi, 

masih ada yang dikategori kurang. Beberapa indikator penilaian TPCK siswa 

kelas X MIPA 3 SMAN 11 Kota Jambi mengalami perbaikan dari siklus 1 sampai 

siklus 2. 

5.2 Implikasi 

Kesimpulan memberikan implikasi bahwa ada beberapa indikator TPCK 

untuk sebagian besar siswa kelas X MIPA 3 SMAN 11 Kota Jambi, bisa 

diperbaiki dengan penerapan lesson study. Hal ini berdampak pada aktivitas siswa 

saat proses pembelajaran. Beberapa siswa bisa berpartisipasi aktif di dalam 

kelompoknya saat melakukan percobaan. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang diperoleh, serta untuk lebih 

meningkatkan sikap ilmiah siswa maka penulis menyarankan beberapa hal, yaitu: 

A. Guru harus bisa menguasai kelas agar tercipta suasana kelas yang kondusif 

dan siswa merasa senang untuk belajar. 

B. Guru harus memahami karakteristik setiap siswa agar dapat menciptakan 

kedekatan dengan siswa yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang 

baik antara guru dan siswa. 
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C. Percobaan yang dilakukan siswa masih terbatas dan hanya percobaan 

sederhana, maka diharapkan penelitian berikutnya dapat menggunakan 

percobaan yang lebih kompleks. 

 


