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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang telah didapat dari penelitian yang 

menunjukkan perubahan dari aktivitas belajar siswa dalam proses belajar-

mengajar di sekolah, telah meningkat sebagai mana harapan dari penelitian 

ini dilaksanakan. Didalam proses pembelajaran memperlihatkan terjadinya 

interaksi yang baik antara guru dan siswa. Interaksi ini dilakukan oleh guru 

untuk melihat kelemahan – kelemahan selama proses pembelajan dilakukan. 

Stelaha diketahui kelemahan pembelajaran pada tahapan pra siklus ,maka 

guru melakukan tindakan yang dilakukan pada siklus I, II, dan III. Proses 

pembelajaran secarasi stematis dan berkesinambungan serta menggunakan 

model pembelajaran yang sesuai dengan metode problem solving pada 

konsep perubahan kenampakan bumi aktivitas dan hasil belajar siswa ternyata 

dapat meningkat.  

Berdasarkan temuan di atas tentang pembeleajaran IPA dengan 

menerapkan metode problem solving pada konsep perubahan kenampakan 

bumi untuk meningkatkan hasil belajar siswa, peneliti dapat mengambil 

kesimpulasn sebagai berikut. 

1. Metod eproblem solving dapat meningkatkan keaktifan siswa, memberikan 

peningkatan pemahaman, dan meningkatkan hasil belajar siswa. Karena 

dalam penerapannya, metode problem solving menggunakan beberapa 

tahapan dalam mengungkap masalah dalam pembelajaran. Masalah yang 

dijadikan titik acuan dalam pembelajaran merangsang siswa untuk aktif 

dan berpikir kreatif. Terbukti dalam pelaksanaan siklus penelitian 

dimuali dari tahapan I sampai dengan III. Ketika pembelajaran 

berlangsung siswa sudah menunjukkan respon baik dengan penuh 

tandatanya di dalam kepalanya. Memberikan permasalahan dalam bentuk 
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percobaan merupakan saranadan media utama dalam penerapan metode 

problem solving. 

2. Penerapan metode problem solving dalam pembelajaran IPA dapat 

meningkatkan aktivitas guru dan siswa sehingga mewujudkan 

tercapainya hasil belajar yang maksimal. Hasil dari peningkatan tersebut 

dapat dilihat dari meningkatnya hasil pengamatan penelitian setiap 

pelaksanaan siklus I, II dan III. Pengaruh aktivitas guru dan siswa dalam 

pembelajaran adalah meningkatnya hasil belajar yang konsisten, maka 

penggunaan metode problem solving cukup efektif untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA tentang konsep perubahan 

kenampakan bumi. 

Berdasarkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa yang meningkat 

pada setiap siklusnya ,makapenggunaan metod eproblem solving cukup 

efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA pada 

konsep perubahan kenampakan bumi. 

 

B. Rekomendasi 

Pembelajaran IPA di SD terutama dalam materi perubahan 

kenampakan bumi disampaikan hanya dengan penyampaian yang seadanya. 

Oleh karena itu seorang guru dituntut untuk lebih kreatif dan punya seribu 

cara untuk menyampaikan materi pelajaran. Atas dasar kesimpulan diatas 

dapat diberikan rekomendasi sebagai berikut 

1. Guru SekolahDasar 

Bagi guru sekolah dasar, untuk terus berupaya meningkatkan 

hasil belajar siswa dalam pembelajaran IPA materi perubahan kenampakan 

bumi sebaiknya menggunakan metode problem solving atau metode 

pemecahan masalah 
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2. KepalaSekolahDasar 

Bagi Kepala Sekolah SD diharapkan bias terus meningkatkan 

kinerja dan potensi guru dalam pengajaran melalui pelatihan berbagai 

metode pembelajaran terutama metode problem solving. 

3. Siswa 

Bagi siswa, khususnya untuk kelas IV SD, agar selalu giat belajar 

terutama dalam pembelajaran IPA tentang perubahan kenampakan bumi 

dengan memakai problem solving agar mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 

4. Institusilainnya 

Peneliti menyarankan kepada institusi atau peneliti selanjutnya agar 

dapat mengembangkan metode problem solving pada pembelajaran IPA 

menjadi lebih baik, sehingga dapat member pengaruh dalam dunia 

pendidikan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi dalam 

melakukan penelitian sejenis. 

 


