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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilaksanakan, 

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan model Problem Based 

Learning dan model Kooperatif Think Pair Share telah berhasil dilaksanakan 

oleh guru dan siswa. Dan dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa tidak 

ada perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika siswa kelas V SD Negeri 

Sumberejo 01 dan SD Negeri Ujung-ujung 02 Pabelan antara menggunakan 

model Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share. 

Penggunaan model Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair 

Share berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terbukti dari hasil posttest siswa 

yang meningkat dari hasil pretest meskipun tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penggunaan model Problem Based Learning dan model 

Kooperatif Think Pair Share.. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian model pembelajaran Problem Based Learning 

dan model pembelajaran Kooperatif Think Pair Share berpengaruh positif pada 

hasil belajar matematika siswa meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara penggunaan model Problem Based Learning dan model Kooperatif Think 

Pair Share, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Dalam pembelajaran apabila siswa terlibat langsung dan setiap siswa aktif 

maka hasil belajar akan meningkat meskipun tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara penggunaan model Problem Based Learning dan model 

Kooperatif Think Pair Share. Dengan melakukan diskusi maka siswa akan belajar 

untuk bersosialisasi dan saling membantu untuk memahami pembelajaran 

sehingga lebih mudah untuk memahami pembelajaran. 

2. Bagi Guru 
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Bagi guru yang memiliki siswa yang pasif dalam pembelajaran dan hasil 

belajarnya kurang maksimal, gunakanlah model pembelajaran yang menarik dan 

membuat siswa aktif untuk belajar diantaranya adalah model pembelajaran 

Problem Based Learning dan model pembelajaran Kooperatif Think Pair Share 

meskipun tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan model 

Problem Based Learning dan model Kooperatif Think Pair Share. 

3. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah yang memiliki siswa dengan karakter pasif dan hasil 

belajarnya kurang maksimal, dapat diberikan saran kepada guru-guru untuk 

menggunakan model pembelajaran yang menarik dan membuat siswa akti seperti 

model pembelajaran Problem Based Learning dan model pembelajaran 

Kooperatif Think Pair Share. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti sebaiknya memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dan 

dapat menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran Kooperatif Think Pair Share jika nanti bekerja sebagai guru sekolah 

dasar. 

5. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dalam meneliti model pembelajaran Problem Based Learning dan model 

pembelajaran Kooperatif Think Pair Share sebaiknya pahami lebih mendalam 

tentang teorinya agar dalam pelaksanaan penelitian dapan berjalan dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


