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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  
       Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SD Kristen Masehi 
Temanggung, Hasil penelitian keaktifan belajar siswa kelas eksperimen dan 
kontrol di uji dengan menggunakan uji t dengan menggunakan signifikasi 
0,05. Hipotesis penelitian diduga ada pengaruh pendekatan pemecahan 
masalah dengan menggunakan multimedia interaktif terhadap keaktifan 
belajar antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dalam menguji hipotesis 
penelitian, Perhitungan thitung menunjukkan bahwa, hipotesis diterima jika –
thitung < -ttabel atau thitung> ttabel dan signifikansi <0,05, sedangkan untuk 
menentukan hipotesis ditolak jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel dan signifikansi > 0,05 
. Penilitian ini ttabel dari 52 siswa dengan signifikasi 0,05 adalah -4.035  dan 
signifikansi uji t yang dihitung di SPSS 16.0 for windows hasilnya 0,000, 
sedangkan ttabel dalam penelitian ini hasilnya -2.0066. Dari data tersebut 
hipotesis penelitian menunjukkan data  -thitung> -ttabel -4.847 >  -2.0066 dan 
signifikansi 0,000 < 0,05, artinya ada pengaruh penerapan  pendekatan 
pemecahan masalah dengan menggunakan multimedia interaktif terhadap 
keaktifan belajar IPS siswa kelas 4 SD kristen masehi semester 2 tahun 
pelajaran 2012/2013. 

 
5.2 Saran 
       Skor hasil pensekoran rubrik keaktifan belajar siswa kelas 4 SD Kristen 
Masehi Temanggung Kecamatan Temanggung kabupaten Temanggung tahun 
pelajaran 2012/2013 pada pelajaran IPS, ternyata skor rata-rata siswa yang 
memperoleh materi pelajaran dengan diterapkanya pendekatan pemecahan 
masalah dengan menggunakan multimedia interaktif dalam kegiatan belajaran 
skor keaktifan siswa yang diisi dalam rubrik keaktifan belajar lebih tinggi 
daripada siswa yang mendapat materi pelajaran dengan pembelajaran 
konvensional. Dari hasil penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut : 
1. Kegiatan belajar-mengajar terutama dalam proses belajar mengajar IPS 

sebaiknya pada setiap pembelajaran harus cermat memilih pendekatan 
yang sesuai dengan SK, KD dan Mmateri pelajaran IPS. dan saat 
pelajaran hendaknya menggunakan media pembelajaran (multimedia 
interaktif). Hal ini dapat digunakan untuk memberikan pengaruh kepada 
siswa untuk menjadikan siswa menjadi aktif dan senang mengikuti 
pelajaran. 
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2. Multimedia interaktif dapat digunakan dalam pembelajaran mata 
pelajaran IPS dengan tujuan agar pembelajaran menjadi lebih inovatif 
dan menyenangkan. 

3. Pendekatan pemecahan masalah sebaiknya tidak hanya dilakukan dalam 
sekali pertemuan namun lebih intensif sehingga siswa selalu aktif dalam 
kegiatan pelajaran. Hal yang ingin di latih kepada siswa adalah 
kemampuan mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan.  

 

 


