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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian, analisis data serta pembahasan, maka 

dapat disimpulkan: 

1. Keterlaksanaan pembelajaran problem solving di kelas diawali dengan 

penyampaian permasalahan yang terjadi di industri yang pernah siswa alami 

pada saat PKL terkait materi termokimia. Kemudian dilanjutkan dengan 

mengikuti tahapan IDEAL yaitu: identify the problem, define and represent 

the problem, explore possible strategies, act on the strategies, dan look back 

and evaluate the effect of your activities. Pelaksanaan pembelajaran problem 

solving di SMK pada materi termokimia dapat mengembangkan seluruh 

tahapan menurut Bransford and Stain berdasarkan metode IDEAL. 

2. Sebelum mengikuti pembelajaran problem solving rata-rata kemampuan 

pemecahan masalah siswa SMK berada pada kategori kurang (poor) dengan 

nilai rata-rata 16,18%. Setelah mendapatkan pembelajaran problem solving, 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah siwa SMK berada pada kategori 

memuaskan (satisfactory) dengan nilai rata-rata 58,04%. Kategori  

outstanding dicapai oleh siswa yang termasuk kedalam kelompok kategori 

tinggi. Kategori poor berasal dari siswa yang termasuk kedalam kelompok 

kategori rendah. Pembelajaran problem solving sulit diikuti oleh siswa yang 

termasuk kedalam kelompok kategori rendah. 



76 
 

Dwi Kusumahrini Fathulena, 2013 
Pengembangan Model Pembelajaran Problem Solving Untuk Meningkatkan Kemampuan 
Pemecahan Masalah Siswa SMK Pada Materi Termokimia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 

3. Pembelajaran problem solving dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah siswa SMK jurusan penyempurnaan tekstil pada materi termokimia 

dengan N-Gain 0,51, dengan kategori sedang pada seluruh indikator 

pemecahan masalah.  N-Gain tertinggi terjadi pada kemampuan merumuskan 

masalah sebesar 0,60 dan N-Gain terendah terjadi pada kemampuan 

mengevaluasi sebesar 0,40.    

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka disarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Diperlukan pengembangan pembelajaran problem solving yang tidak hanya 

dapat diikuti oleh siswa kelompok kategori tinggi dan sedang, tetapi juga 

dapat diikuti oleh siswa kelompok kategori rendah.  

2. Diperlukan pengembangan pembelajaran problem solving pada                

materi-materi lain yang dapat meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah pada seluruh indikator kemampuan pemecahan masalah.  

3. Diperlukan pengembangan instrumen yang lebih beragam untuk melatih 

siswa dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah.  

4. Bagi guru di SMK diharapkan dapat memberikan soal-soal yang dapat 

membantu siswa mengasah kemampuan pemecahan masalah.  


