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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan analisis paparan data dan temuan penelitian dapat disimpulkan 

hasil penelitian sebagai berikut :  

1. Konsep model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan kurikulum 

2013 pada siswa kelas V di SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung 

adalah model yang mendorong siswa untuk mencari permasalahan dalam 

dunia nyata agar siswa aktif dalam bertanya, aktif memecahkan masalah, 

berpikir kritis dan pembelajaran dilakukan secara terpadu sesuai dengan 

tuntutan kurikulum 2013. 

 

2. Penerapan model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan kurikulum 

2013 pada siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu telah dilaksanakan 

sebagaimana tuntutan dalam kurikulum 2013. Secara khusus penelitian 

ini menemukan bahwa:  

a. Pelaksanaan tujuan pembelajaran model pembelajaran berbasis 

masalah berdasarkan kurikulum 2013 pada siswa kelas V di SD 

Negeri 2 Labuhan Ratu sesuai dengan implementasi kurikulum 2013 

yaitu melatih pola pikir anak sehingga anak  akan memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi sehingga dapat membentuk sikap, prilaku, 
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keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan implementasi 

kurikulum 2013 

b. Pada saat pelaksanaan materi yang digunakan telah sesuai dengan 

penerapan kurikulum 2013 yaitu dipadukan ke semua mata 

pelajaran. 

c. Pada aspek media yang digunakan dalam pembelajaran pada siswa 

kelas V di SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung cukup 

memenuhi yaitu media yang digunakan adalah buku guru, buku 

siswa serta gambar-gambar sesuai dengan tema pelajaran. 

d. Pada aspek sumber belajar pada siswa kelas V di SD Negeri 2 

Labuhan Ratu cukup tersedia yaitu guru, internet, buku, aktivitas 

siswa, dan lingkungan sekitar. 

e. Pada aspek prosedur pelaksanaan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran ditemukan cukup baik, artinya Langkah-langkah 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai RPP yaitu guru 

menyampaikan materi sesuai dengan tema yang akan dipelajari,  

guru memberi tugas kepada anak, siswa mengerjakan tugas yang 

telah diberikan, guru meberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, guru menjelaskan materi yang masih belum dipahami 

siswa dan guru dan siswa menyimpulkan materi pembelajaran 

 

f. Pada saat evaluasi pembelajaran pada siswa kelas V di SD Negeri 2 

Labuhan Ratu Bandar Lampung  dilakukan  sesuai dengan tuntutan 

kurikulum 2013 yaitu pada setiap akhir proses pembelajaran dengan 
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tanya jawab, Ujian tertulis setiap satu bulan sekali tiap akhir tema 

dan ujian akhir sekolah serta nilai berdasarkan pengetahuan,sikap 

dan keterampilan 

g. Pada aspek peran guru ditemukan sudah cukup baik artinya guru 

telah berperan sebagaimana fungsinya yaitu sebagai pendamping 

siswa dalam belajar,nara sumber dan yang memberikan pengarah 

kepada siswa dalam belajar,fasilitator yang memfasiliasi siswa 

dalam belajar dan motivator dalam membantu siswa menjadi lebih 

aktif dalam proses pembelajaran 

 

3. Hasil Penggunaan model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan 

kurikulum 2013 pada siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung secara khusus penelitian ini menemukan bahwa: 

a. Prestasi akademik siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung cukup bagus karena telah melebihi KKM yang ditentukan 

sekolah dan penilaian yang dilakukan juga berbeda karena telah 

mengguanakan kurikulum 2013 sehingga penilaian berdasarkan 

tema yang sedang dipelajari artinya bahwa SD Negeri 2 Labuhan 

Ratu telah melaksanakan penilaian berdasarkan tuntutan kurikulum 

2013 

 

b. Suasana pembelajaran dengan mengunakan model pembelajaran 

berbasis masalah berdasarkan kurikulum 2013 pada siswa kelas V 

SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung antara lain adalah  
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suasana pembelajaran yang berbeda artinya ditemukan bahwa pada 

saat pembelajaran untuk membuat siswa menjadi lebih termotivasi 

dalam proses pembelajaran guru yang hanya mengawasi siswa 

dalam memahami materi agar memacu rasa keingintahuan siswa 

untuk bertanya serta menjawab pertanyaan dari guru. 

 

c. Tanggapan siswa siswa kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung mengenai penggunaan model pembelajaran berbasis 

masalah berdasarkan kurikulum 2013 pada adalah senang artinya 

yaitu karena siswa bisa bermain dan punya banyak teman sehingga 

membuat siswa banyak berinteraksi dengan siswa lain membuat 

siswa mempunyai kesan tersendiri terhadap sekolah tersebut..  

 

4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah Berdasarkan Kurikulum 2013 pada 

Siswa Kelas V SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung telah 

ditemukan bahwa: 

a. Pada faktor pendukung dapat diketahui bahwa guru yang 

menerapkan model pembelajaran berbasis masalah dalam proses 

pembelajaran, media yag digunakan dan siswa yang aktif dalam 

proses pembelajaran merupakan aspek pendukung dalam penerapan 

model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan kurikulum 2013 

itu sendiri . 

 



82 
 

b. Faktor penghambatnya dalam penerapan model pembelajaran 

berbasis masalah pada Siswa Kelas V di SD Negeri 2 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung dikarenakan masih adanya guru yang memberikan 

pelajaran tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, media dan 

sumber belajar kurang mencukupi kebutuhan siswa serta faktor 

kemalasan siswa dalam belajar. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dapat disarankan beberapa hal 

sebagai berikut:  

1. Bagi guru 

Karena model pembelajaran berbasis masalah merupakan salah satu 

model pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi aktif guru 

hendaknya selalu melakukan inovasi dalam proses pembelajaran agar 

dapat merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah 

sesuai tuntutan kurikulum 2013 serta lebih mengintensifkan 

penggunaan media pembelajaran. 

2. Bagi sekolah  

a. Sekolah hendaknya menyediakan sarana dan prasarana yang 

menunjang pembelajaran berbasis masalah.  

b. Kepala sekolah hendaknya menggiatkan penggunaan media 

pembelajaran oleh guru sesuai dengan kurikulum 2013.  

 

 



83 
 

3. Bagi Dinas Pendidikan  

Bagi dinas pendidikan disarankan untuk menyelenggarakan 

peningkatan kompetensi guru sekolah dasar, khususnya mengenai 

penerapan pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan kurikulum 

2013. 

 


