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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Simpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di SD Negeri 6 

Sindurejo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan dan telah dilakukan perbaikan 

hasil belajar matematika dengan pokok bahasan jaring-jaring bangun ruang 

menggunakan model problem based learning diperoleh peningkatan hasil belajar 

matematika. Hal ini terlihat dari peningkatan rata-rata hasil belajar matematika 

siswa sebelum diadakannya tindakan atau prasiklus sebesar 62,3 kemudian 

meningkat pada siklus I sebesar 66,9 dan pada siklus II meningkat menjadi 77,5. 

Dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 65 diperoleh ketuntasan kelas pada prasiklus 

mencapai 44% dan meningkat pada siklus I yaitu sebesar 72% kemudian 

mengalami peningkatan kembali pada siklus II yaitu sebesar 94%. Dalam 

penelitian ini hipotesis terbukti yaitu apabila dalam pembelajaran menerapkan 

model Problem Based Learning maka hasil belajar matematika siswa kelas 5 di 

SD Negeri 6 Sindurejo pada Semester II Tahun Pelajaran 2012/2013 akan 

mengalami peningkatan. 

 

1.2 Saran 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian melalui model problem based 

learning hasil belajar matematika siswa dapat mengalami peningkatan maka 

peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan bagi beberapa 

pihak, sebagai berikut : 

a. Bagi Siswa 

disarankan siswa lebih aktif dan dapat bekerjasama antar siswa di kelas, 

dengan demikian dapat menghilangkan kesenjangan antar siswa. Siswa juga 

harus meningkatkan kemampuan dalam penyelesaian masalah nyata dengan 

pengalamanya sendiri. Dengan menggunakan model problem based learning 

dalam pembelajaran, dapat meningkatakan dan memperbaiki penguasan 

konsep matematika. 
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b. Bagi Guru 

Sebaiknya guru lebih kreatif memilih model pembelajaran yang tepat dalam 

proses pembelajaran antara lain dengan menerapkan model problem based 

learning pada pembelajaran matematika. Hal tersebut dikaranakan model 

problem based learning dapat menjebatani karakter matematika yang abstrak 

dengan karakter siswa yang masih dalam tahap operasional kongkrit, sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Model problem based learning dapat direkomendasikan oleh pihak sekolah 

untuk diterapkan guru dalam proses pembelajaran. Kemudian disarankan 

kepada pihak sekolah untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang tepat 

sesuai dengan kebutuhan siswa sehingga mutu lulusan meningkat. Karena, 

dengan mengunakan model problem based learning dapat memaksimalkan 

proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. Selain itu untuk meningkatakan mutu dan kualitas sekolah.  

 


