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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tindakan kelas melalui penerapan metode 

Problem Solving pada siswa kelas IV B SDN 1 Metro Barat dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Penerapan metode Problem Solving pada pembelajaran tematik terpadu 

dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa. Hal tersebut ditunjukkan pada 

siklus I nilai persentase jumlah siswa aktif mencapai 56.52% dengan 

kategori “cukup aktif”, pada siklus II mencapai 69.57% dengan kategori 

“aktif”, dan pada siklus III mencapai 82.61% dengan kategori “sangat 

aktif”. 

2. Penerapan metode Problem Solving dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya peningkatan persentase 

klasikal hasil belajar siswa yang mencakup 3 ranah yaitu ranah afektif, 

kognitif, dan psikomotor. Hasil belajar afektif pada siklus I dengan 

persentase 52.17% dengan kategori “cukup percaya diri”, pada siklus II 

mencapai 73.91% dengan kategori “percaya diri”, dan pada siklus III 

mencapai 86.97% dengan kategori “sangat percaya diri”. Pada ranah 

kognitif ketuntasan hasil belajar siswa siklus I yaitu 65.21% dengan 

kategori “tinggi”, pada siklus II mencapai 73.91% dengan kategori 
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“tinggi”, dan pada siklus III mencapai 86.95% dengan kategori “sangat 

tinggi”. Dan hasil belajar psikomotor siklus I dengan persentase 60.87% 

dengan kategori “cukup terampil”, pada siklus II mencapai 73.91% dengan 

kategori “terampil”, dan pada siklus III  mencapai 91.30% dengan kategori 

“sangat terampil”. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006: 92) yang 

menyatakan bahwa metode metode Problem Solving dapat merangsang 

kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh karena dalam 

proses belajarnya siswa banyak melakukan kegiatan yang menuntut siswa 

aktif dan mampu menyelesaikan suatu permasalahan. 

 

B. Saran 

1. Kepada Siswa 

Siswa diharapkan dapat selalu mengikuti pembelajaran di kelas 

dengan lebih aktif serta lebih percaya diri. Dengan begitu diharapkan siswa 

akan lebih mudah menyerap pelajaran yang diberikan. Siswa juga 

diharapkan meningkatkan intensitas belajar dengan menerapkan metode 

Problem Solving.  

2. Kepada Guru 

Diharapkan guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kreatif 

dan menginovasi pembelajaran serta dapat memahami dan mencoba 

terlebih dahulu dalam penggunaan metode Problem Solving metode 

pembelajaran yang lain dalam pembelajaran. Selain itu guru juga 

diharapkan berani berinovasi untuk menerapkan model serta media 

pembelajaran yang kreatif dan menarik sehingga menghasilkan 
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pembelajaran yang berkualitas dan lebih menyenangkan. Selain itu guru 

juga dapat memotivai siswa agar lebih aktif dan percaya diri sehingga 

siswa mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna. 

3. Kepada Sekolah 

Diharapkan agar sekolah dapat memberikan sarana dan prasarana 

untuk mengembangkan metode Problem Solving sebagai inovasi dalam 

pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru-guru pada semua 

pembelajaran tematik terpadu sehingga dapat mengkatkan kualitas 

pembelajaran. 

4. Kepada Peneliti Lanjutan 

Diharapkan dengan metode Problem Solving dapat digunakan 

sebagai bahan rujukan pada penelitian yang akan dilakukan selanjutnya 

pada kelas IV atau kelas yang lainnya. 

 


