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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan dianalisis maka 

dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis masalah 

efektif digunakan dalam pembelajaran matematika siswa kelas V di SD Kanisius 

Cungkup Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. Kesimpulan ini didukung oleh bukti 

bahwa hasil nilai rata-rata pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran konvensional sebesar 57,60 sedangkan hasil nilai rata-rata 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah mencapai hasil 80,80. Hal ini, dipertegas dengan hasil uji normalitas hasil 

belajar siswa diperoleh hasil bahwa nilai thitung < ttabel (-9.622 < - 2.080) dan 

signifikansi 0,000 < 0,05. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang perlu 

dipertimbangkan dalam pembelajaran matematika melalui pembelajaran dengan 

model pembelajaran berbasis masalah, yaitu:  

1. Bagi Sekolah 

Adanya penerapan model pembelajaran berbasis masalah diharapkan dapat 

dikembangkan dan diterapkan tidak hanya pada mata pelajaran matematika 

saja, tetapi dapat dipraktekkan dan diterapkan pada mata pelajaran lain dengan 

tujuan prestasi siswa akan meningkat dan kualitas sekolahan akan lebih baik. 

Selain itu, dapat menciptakan tenaga pendidik yang profesional berkualitas. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai masukan pembinaan para guru bahwa penggunaan model 

pembelajaran berbasis masalah dalam pembelajaran matematika dapat 

meningkatkan aktifitas, kreatifitas dan daya ingat siswa dalam pemecahan 

masalah dapat lebih jelas terlihat. 
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3. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan 

pertimbangan dalam memilih pembelajaran untuk menciptakan suasana kelas 

yang kondusif dan berpengaruh dalam proses belajar mengajar sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan (hasil belajar) terutama pada mata pelajaran 

Matematika. 

4. Bagi Siswa 

Adanya penerapan model pembelajaran berbasis masalah, efektif dalam 

pelajaran matematika pada siswa kelas V SD Kanisius Cungkup Kecamatan 

Sidorejo Kota Salatiga semester II tahun pelajaran 2011/2012. Sehingga 

diharapkan aktifitas siswa dalam hal penguasaan dan pemahaman materi lebih 

ditingkatkan. 

5. Bagi Peneliti 

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dapat dijadikan pengalaman 

dan bisa diterapkan pada proses pembelajaran ketika kelak peneliti menjadi 

pendidik, dalam rangka meningkatkan aktifitas dan prestasi siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


