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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

A. Kesimpulan  

     Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang dilakukan terhadap siswa 

dan guru kelas Vb mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SD Negeri 

01 Metro Pusat dapat disimpulkan : 

1. Penggunaan metode Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat meningkatkan aktivitas belajar 

siswa, hal ini sesuai dengan pengamatan observer yang telah dilakukan 

pada siswa mulai dari siklus I sampai siklus III. Terjadi peningkatan di 

setiap siklusnya, siklus I yaitu 49,77 % meningkat pada siklus II menjadi 

76,92 % dan pada siklus III meningkat menjadi 83,78 %. 

2. Penggunaan metode Problem Based Learning (PBL) dalam 

pemebelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa, hal ini sesuai dengan pengamatan observer yang 

telah dilakukan pada siswa mulai dari siklus I sampai siklus III. 

Ketuntasan belajar meningkat dari 13 siswa (44,82 %)  dari 29 siswa pada 

pra siklus menjadi 17 siswa (58,62 %) dari 29 siswa pada siklus I, dan 

pada siklus II meningkat menjadi 18 siswa (62,06 %) dari 29 siswa, 
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kemudian pada siklus III meningkat kembali menjadi 24 siswa (82,75 %) 

dari 29 siswa. 

3. Penggunaan metode Problem Based Learning (PBL) dalam pembelajaran 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dapat meningkatkan kinerja guru selama 

pembelajaran, hal ini sesuai dengan pengamatan observer yang telah 

dilakukan pada siswa mulai dari siklus I sampai siklus III. Terjadi 

peningkatan di setiap siklusnya, siklus I yaitu 71,29 % meningkat pada 

siklus II menjadi 77,31 % dan pada siklus III meningkat menjadi 89,35%. 

 

B. Saran  

         Dalam menerapkan metode Problem Based Learning (PBL) dalam 

proses pembelajaran perlu diperhatikan beberapa hal : 

1. Masalah yang dipilih mendukung tujuan pengajaran dan pokok bahasan 

dalam kurikulum sekolah serta menarik minat siswa untuk belajar. 

2. Langkah-langkah metode Problem Based Learning (PBL) harus 

disampaikan dengan jelas kepada siswa, sehingga tidak membuat siswa 

bingung saat proses pembelajaran berlangsung. 

3. Bahan masukan bagi guru untuk menerapakan metode Problem Based 

Learning (PBL) pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dan 

mata pelajaran yang lainnya sehingga aktivitas dan prestasi belajar siswa 

dapat meningkat. 


