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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian, pengolahan data, analisis dan pembahasan, 

maka dapat disimpulkan: 

1. Proses pembelajaran berbasis masalah tipe Tan dalam konteks pengolahan air 

sumur tercemar secara keseluruhan berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut 

tampak dari performa guru yang memperlihatkan perencanaan dan 

pelaksanaan pembelajaran yang berada pada kategori sangat baik. 

Keterlaksanaan pembelajaran juga tidak terlepas dari performa siswa selama 

mengikuti pembelajaran. Performa siswa pada aspek sikap dan kinerja berada 

pada kategori sangat baik, dan pada aspek kognitif memperlihatkan 

kemampuan pemecaham masalah yang berada pada kategori baik. 

Berdasarkan kelima tahap pembelajaran berbasis masalah tipe Tan, 

kemampuan siswa dalam merefleksi kelebihan dan kekurangan solusi 

pemecahan masalah memperoleh nilai yang paling rendah dibandingkan 

tahap lainnya.  

2. Peningkatan hasil belajar setelah mendapatkan pembelajaran berbasis 

masalah tipe Tan yang berupa kemampuan pemecahan masalah secara 

keseluruhan berada pada kategori sedang (N-gain = 0,5). Dengan rincian, 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah setelah dilakukan 

pembelajaran berbasis masalah pada tahap menganlisis masalah dikategorikan 

tinggi (N-gain = 0,7), mengorganisasikan masalah dikategorikan sedang (N-

gain = 0,5), menemukan solusi pemecahan masalah dikategorikan sedang (N-

gain = 0,5), menyimpulkan hasil pemecahan masalah dikategorikan sedang 

(N-gain = 0,5), dan menggabungkan konsep kimia kedalam pemecahan 

masalah dikategorikan sedang (N-gain = 0,5). 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dari penelitian yang telah 

dilakukan, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi guru, salah satu perubahan paradigma pembelajaran adalah orientasi 

pembelajaran yang semula berpusat pada guru beralih berpusat pada siswa. 

Sehingga guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis masalah tipe Tan 

sebagai salah satu alternatif model pembelajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

2. Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran berbasis masalah sebaiknya 

merencanakan pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran di awal semester 

dimulai agar dapat mengalokasikan waktu secara baik, karena model 

pembelajaran berbasis masalah memerlukan alokasi waktu yang lebih banyak 

dibandingkan model pembelajaran lainnya.  

3. Bagi siswa, langkah-langkah pemecahan masalah dalam pembelajaran 

berbasis masalah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang lain. 

Siswa diharapkan dapat memperhatikan masalah-masalah yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari dan berusaha mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 

telah dipelajari untuk memecahkan masalah tersebut. 

4. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian sejenis, sebaiknya tidak 

menilai performa guru dalam melaksanakan pembelajaran melainkan menilai 

kesejalanan antara rancangan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran 

agar diperoleh informasi mengenai gambaran pelaksanaan PBL secara 

menyeluruh dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PBL. 

Selain itu, sebaiknya dalam melaksanakan pembelajaran yang bertindak 

sebagai guru bukan peneliti tetapi guru kimia di sekolah atau mahasiswa 

calon guru kimia. 

 


