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BAB V 

 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan 

mengenai penerapan Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan 

kognitif dan keterampilan proses sains siswa pada materi bunyi, dapat 

disimpulkan beberapa hal. Pertama, penerapan model Problem Based Learning 

(PBL) dapat lebih meningkatkan kemampuan kognitif siswa secara signifikan bila 

dibandingkan dengan kemampuan kognitif siswa yang tidak mendapatkan model 

Problem Based Learning (PBL). Kedua, penerapan model Problem Based 

Learning (PBL) dapat lebih meningkatkan keterampilan proses sains siswa secara 

signifikan bila dibandingkan dengan kemampuan kognitif siswa yang tidak 

mendapatkan model Problem Based Learning (PBL). Ketiga, berdasarkan hasil 

observasi terhadap aktivitas guru, secara umum proses pembelajaran 

menggunakan model Problem Based Learning (PBL) pada materi bunyi yang 

dilakukan di kelas eksperimen berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari tahapan-

tahapan yang sudah dijalankan oleh guru. Guru sudah berperan sebagai fasilitator 

dalam pembelajaran, mengarahkan siswa memecahkan masalah dan mendorong 

siswa mempunyai inisiatif untuk belajar secara mandiri. Demikian pula siswa 

telah mengikuti pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan dalam model 

Problem Based Learning (PBL). Keempat, tanggapan siswa terhadap metode 

Problem Based Learning (PBL) yang diterapkan pada materi bunyi bersifat 

positif. Hal ini dikarenakan model Problem Based Learning (PBL) menyajikan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari yang harus dipecahkan oleh siswa, sehingga 

membuat siswa lebih mudah memahami materi bunyi.  

 

B. Implikasi 

Penelitian ini dilakukan untuk melihat peningkatan kemampuan kognitif 

siswa dan keterampilan proses sains siswa melalui pembelajaran Problem Based 
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Learning. Berikut ini beberapa implikasi dari pelaksanaan proses pembelajaran 

dengan model Problem Based Learning. 

1. Pembelajaran dengan model Problem Based Learning jika dikaitkan dengan 

kemampuan kognitif siswa memiliki pengaruh terhadap siswa untuk 

membantu memahami siswa terhadap materi yang diajarkan. 

2. Dari hasil penelitian, model Problem Based Learning memberikan pengaruh 

terhadap kemampuan kognitif dan keterampilan proses sains siswa. Fase pada 

Problem Based Learning membantu siswa untuk mencari penyelesaian 

masalah dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki sebelumnya  dan studi 

literatur melalui sumber pengetahuan yang ada di sekitar mereka. Hal ini  

dapat membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi 

kelak di masyarakat. 

3. Dalam model Problem Based Learning, siswa bekerja dalam kelompok kecil 

yang heterogen. Setiap siswa didorong untuk memahami masalah dan mencari 

pemecahan terhadap masalah yang dihadapi. Jadi mereka terlibat secara aktif 

dalam pembelajaran. Hal ini sangat tepat diterapkan dalam pembelajaran, 

karena saat ini siswa semakin acuh dan tidak peduli terhadap pembelajaran. 

Model ini dapat merangsang kembali keaktifan setiap siswa. 

 

C. Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini beberapa rekomendasi yang 

perlu mendapat perhatian dari semua pihak yang berkepentingan terhadap 

penggunaan Problem Based Learning (PBL) dalam proses pembelajaran IPA 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. 

1. Model Problem Based Learning (PBL) di SMP pada materi bunyi ini dapat 

menjadi salah satu alternatif yang bisa diterapkan dalam pembelajaran IPA 

fisika oleh guru-guru di tingkat SMP. 

2. Untuk  keberhasilan pembelajaran, pembentukan kelompok hendaknya dibuat 

sedemikan rupa sehingga  pada tiap kelompok terdapat siswa dengan 

kemampuan tinggi, sedang dan rendah sehingga pada saat diskusi siswa dapat 

saling memotivasi. 
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3. Guru sebaiknya  memotivasi siswa untuk memaksimalkan penggunaan sumber 

informasi (buku penunjang, jurnal, artikel, jaringan internet) yang sangat 

dibutuhkan saat pelaksanaan model  Problem Based Learning (PBL) sehingga 

siswa memiliki studi literatur yang cukup untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi siswa. 

4. Supaya pembelajaran berjalan dengan baik, sebaiknya siswa dijelaskan dahulu 

tahapan-tahapan yang harus dilakukan pada pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL). 

 


