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BAB V 

PENUTUP 

  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Prosedur pengembangan RPP matematika model Missouri Mathematics 

Project (MMP) pada materi persegi panjang dan persegi adalah: analisis 

kinerja dan analisis kebutuhan, merancang RPP, mengembangkan RPP 

berdasarkan masalah, implementasi pada uji coba lapangan dan uji coba 

kelas, serta evaluasi terhadap data hasil penelitian. 

2. Validasi terhadap bahan ajar RPP matematika dilakukan oleh ahli pakar 

pendidikan dan ahli matematika. Hasil validasi dan penilaian ahli pakar 

pendidikan diperoleh persentase keseluruhan sebesar 79,5% berada pada 

kriteria valid. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa RPP matematika 

model Missouri Mathematics Project (MMP) layak digunakan dalam proses 

pembelajaran materi persegi panjang dan persegi 

3. Hasil uji coba kelas berupa angket serta hasil posttest. Berdasarkan prediksi 

kepraktisan melalui penilaian angket dari guru diperoleh secara keseluruhan 

88,1 % dengan kategori praktis. Sedangkan hasil posttest menunjukkan rata-

rata tingkat penguasaan kemampuan pemecahan masalah siswa termasuk 

dalam kategori sedang dengan persentase 75,70%, yang berarti RPP 

matematika model Missouri Mathematics Project (MMP) layak digunakan. 



 94 

4. RPP matematika model Missouri Mathematics Project (MMP) yang 

dikembangkan layak digunakan untuk mendukung pembelajaran materi 

persegi panjang dan persegi kelas VII B1, karena telah diujikan 

kelayakannya oleh ahli pakar pendidikan untuk kevalidan dan ahli 

matematika untuk kepraktisan 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang 

telah disebutkan di atas, disarankan hal-hal berikut: 

1. RPP yang telah dihasilkan ini telah valid dan praktis  maka RPP ini dapat 

digunakan dalam pembelajaran pada materi persegi panjang dan persegi.  

2. Hendaknya guru dapat mengembangkan RPP dengan melihat kondisi siswa 

3. Diharapkan hasil penelitian pengembangan berupa RPP matematika model 

missouri mathematics project dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada 

materi persegi panjang dan persegi. 

4. RPP matematika model missouri mathematics project  ini dikembangkan 

lebih lanjut dan mendalam dengan melakukan eksperimen menggunakan 

kelas kontrol dan kelas eksperimen, agar kualitas RPP ini lebih teruji 

keefektifannya. 

5. Bagi peneliti selanjutnya hendaklah mengembangkan RPP matematika 

model missouri mathematics project dengan materi yang berbeda dan pada 

materi yang lebih luas lagi. 

 

 

  


