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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan, berikut ini disampaikan simpulan dan beberapa saran. 

5.1 Simpulan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini berlangsung dalam dua siklus. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan penerapan Problem Based 

Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar, 

mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa, dan mengetahui 

peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan di SD Negeri Lodoyong 03 menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Learning, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning untuk meningkatan 

kemampuan berpikir kritis dan hasil belajar pada mata pelajaran matematika di 

kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03 tahun ajaran 2018/2019 telah dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai  berikut: menyajikan permasalahan 

matematika, menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyelesaikan 

permasalahan matematika, siswa membentuk kelompok, siswa mendapatkan 

soal Lembar Kerja Siswa (LKS) dengan cara berdiskusi dengan kelompok, 

siswa mempresentasikan hasil praktik dan pekerjaan setiap kelompok, serta 

mengerjakan soal evaluasi. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran Problem 

Based Learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan hasil 

belajar pada mata pelajaran matematika di kelas 4 SD Negeri Lodoyong 03. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dari meningkatnya kemampuan berpikir kritis 

yang meningkat, hasil belajar siswa yang diperoleh dari setiap evaluasi pun 

mengalami peningkatan, mulai dari kondisi awal dengan rata-rata kelas 65,43 

menjadi 69 di siklus I, kemudian meningkat dari siklus I yaitu 69 menjadi 81 di 

siklus II. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat 

peneliti sampaikan adalah: 

1. Bagi Siswa 

a. Disarankan supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis serta hasil belajar yang telah ditingkatkan melalui penelitian 

ini. 

b. Siswa diharapkan dapat memotivasi diri sendiri agar dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran dengan baik. 

c. Lebih meningkatkan kerjasama dan kekompakan antar siswa. 

2. Bagi Guru 

a. Guru diharapkan mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang dapat 

mengasah tanggung jawab siswa. 

b. Guru mampu memberi motivasi kepada siswa agar minat siswa dalam 

mengikuti pembelajaran meningkat sehingga semua komponen yang 

terdapat dalam pembelajaran Problem Based Learning dapat terlaksana 

dengan baik. 

c. Guru hendaknya lebih kreatif dalam mengembangkan model pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

a. Disarankan supaya sekolah lebih memberikan masukan maupun dukungan 

kepada guru dalam hal meningkatkan kemampuan siswa yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran. 

b. Sekolah hendaknya dapat memantau proses kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru di kelas agar diketahui seberapa efektifnya model 

pembelajaran yang diterapkan. 

c. Sekolah diharapkan menyediakan fasilitas yang mendukung kegiatan 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Sebaiknya siswa juga perlu diwawancarai untuk memperkuat data 

penelitian. 
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b. Disarankan agar mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang 

terkait dengan model pembelajaran Problem Based Learning agar hasil yang 

didapatkan dapat lebih baik dan lengkap. 


