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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dari penelitian yang diperoleh dilapangan selama 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning pada Mata Diklat 

Dasar Pengukuran Listrik di kelas X TITL 1 SMK Negeri 4 Bandung 

diperoleh kesimpulan bahwa hasil belajar siswa berdasarkan pelaksanaan tes 

formatif pada setiap siklus terjadi peningkatan dari hasil pretest ke hasil 

posttest dengan rata-rata nilai hasil posttest setiap siklusnya mengalami 

peningkatan, namun mengalami penurunan pada siklus ke III tetapi tidak 

terlalu signifikan dan masih diatas KKM (2,67). Hasil belajar siswa pada 

aspek psikomotor terjadi peningkatan pada setiap siklusnya dari kategori nilai 

Cukup (C) pada siklus I meningkat menjadi Baik (B) pada siklus II dan III. 

Hasil belajar siswa pada aspek afektif setelah pelaksanaan ketiga siklus 

mengalami peningkatan dengan kategori Baik (B). hal ini mengidentifikasikan 

tindakan yang dilakukan mampu merangsang siswa untuk melakukan 

percobaan eksperimen yang cukup baik. 

Dari hasil pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan 

model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyampaikan beberapa saran 

sebagai masukan yang diharapkan dapat bermanfaat. Adapun saran yang ingin 

penulis sampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Sekolah senantiasa mengupayakan agar metode-metode pembelajaran 

dapat ditingkatkan, salah satunya metode Problem Based Learning guna 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Bagi Guru 

Pembelajaran dengan model Problem Based Learning dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran yang perlu dipertimbangkan oleh guru untuk 

digunakan, karena model ini dapat meningkatkan hasil belajar dan 

membuat pembelajaran menjadi lebih variatif. 

3. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meninjau permasalahan ini 

dari faktor-fakrot lain yang belum tersentuh oleh penulis, dan diharapkan 

untuk meninjau karakteristik permasalahan yang akan diteliti dngan 

karakteristik model Problem Based Learning sehingga terjadi kecocokan 

untuk menyelesaikan masalah yang diteliti. 

 


