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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 

dilaksanakan dalam dua siklus tersebut dan kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan selama dua siklus dan berdasarkan seluruh pembahasan hasil 

penelitian serta analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang diambil 

adalah : 

1.  Pembelajaran dengan metode Problem Based Learning dapat 

meningkatkan keaktifan belajar pada pelajaran Matematika di kelas V 

Semester 2 SD Negeri Jati 3 Tahun Pelajaran 2014/2015 karena pada 

siklus II keaktifan siswa kategori baik diperoleh hasil 92,2% sehingga 

telah mencapai indikator keberhasilan keaktifan siswa yaitu 75% 

keaktifan tinggi. Terbukti bahwa keaktifan belajar meningkat, pada pra 

siklus kategori kurang baik 32% pada siklus I mengalami peningkatan 

menjadi 71,32% dan meningkat di siklus II mencapai 92,2%. 

2. Pembelajaran dengan metode Problem Based Learning dapat 

meningkatkan hasil belajar Matematika di kelas 5 Semester 2 SD Negeri 

Jati 3 tahun pelajaran 2014/2015 karena pada siklus II hasil belajar 

Matematika siswa yang tuntas atau mencapai KKM adalah 30 siswa 

(100%) sehingga telah mencapai indikator keberhasilan siswa yaitu 80% 

siswa tuntas. Terbukti bahwa hasil belajar siswa meningkat, pada pra 

siklus siswa yang tuntas belajar 13 siswa (43,3%) pada siklus I  

meningkat menjadi 22 orang (73,3%) siswa tuntas dan pada siklus II 

mencapai 30 siswa tuntas dengan persentase (100%).  

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa 

saran agar dalam proses pembelajaran menarik dan menyenangkan serta 

bermakna bagi setiap siswa.  
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1. Bagi Guru 

a. Hendaknya guru lebih kreatif dalam melaksanakan proses 

pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. 

b. Hendaknya guru lebih mendorong siswa dalam pembelajaran agar 

siswa menjadi lebih giat untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan 

dan pemecahan masalah 

c. Hendaknya guru menerapkan proses pembelajaran yang lebih 

menarik agar siswa lebih tertarik dan antusias dalam mengikuti 

pembelajaran. 

d. Hendaknya guru mengembangkan hasil penelitian ini dengan  

penelitian yang terkait baik pada pendekatan pembelajaran dan pada 

penelitian hasil belajar siswa. 

e. Hendaknya guru menerapkan proses pembelajaran yang dapat 

mengaktifkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar misalnya 

pendekatan Problem Based Learning (PBL). 

f. Saat proses pembelajaran, hendaknya guru senantiasa 

memantau/memonitor kinerja siswa. 

g. Hendaknya guru bertindak sebagai fasilitator yaitu mengarahkan, 

membimbing, dan mendampingi siswa dalam proses pembelajaran. 

h. Hendaknya guru membiasakan siswa untuk merefleksi efektifitas 

cara berpikir mereka dalam menyelesaikan masalah. 

i. hendaknya guru memfasilitasi siswa dengan alat atau media 

pembelajaran yang lain, agar siswa lebih terampil dalam penggunaan 

alat atau media pembelajaran. 

2. Bagi Sekolah 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial sebaiknya 

memotivasi guru agar dapat memberikan pembelajaran dengan model 

pembelajaran inovatif yaitu pendekatan Problem Based Learning (PBL) 

sehingga siswa merasa lebih tertarik dalam mengikuti proses 
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pembelajaran. Selain itu, Sekolah hendaknya mewajibkan guru untuk 

melakukan proses pembelajaran menggunakan metode – metode yang 

berkembang pada saat ini, tidak hanya pada kelas/guru yang menjadi 

objek penelitian tetapi  menyeluruh ke semua guru dan kelas agar apa 

yang ditargetkan sekolah bisa tercapai. 

3. Bagi Siswa 

a. Hendaknya siswa lebih aktif dalam pembelajaran sehingga mudah 

menyerap ilmu pengetahuan serta informasi yang disampaikan guru 

dalam pembelajaran. 

b. Hendaknya siswa lebih berani menyampaikan pendapat dalam 

proses pembelajaran untuk menambah pengetahuan. 

c. Hendaknya siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran dan 

rajin belajar sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal. 

Bagi peneliti selanjutnya selain sebagai reverensi peneliti selanjutnya 

harus bisa lebih memaksimalkan aktivitas guru dalam Problem Based 

Learning (PBL) dan juga pembagian peran dalam Problem Based 

Learning (PBL) dan diharapakan lebih kreatif dalam penggunaan metode 

Problem Based Learning (PBL) 


