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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada Bab IV berkaitan dengan 

pengaruh Problem Solving Learning terhadap kemampuan pemahaman konsep 

dan pemecahan masalah matematika pada siswa kelas IV di dua Sekolah Dasar di 

Kabupaten Cilacap diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman konsep antara siswa 

yang mendapat pembelajaran Problem Solving Learning dan  siswa yang 

mendapatkan pembelajaran langsung. Hal ini dikarenakan pendekatan yang 

berbeda memberikan cara belajar dan pengalaman yang berbeda, sehingga 

proses siswa dalam memahami konsep yang ada dalam pembelajaran juga 

berbeda. Pada pembelajaran Problem Solving Learning  siswa mendapat 

pemahaman konsep secara mandiri dalam proses pemecahan masalah hal ini 

memungkinkan siswa menggunakan segenap kemampuan dan pengetahuan 

yang telah dimiliki. Kondisi ini berbeda dengan pembelajaran langsung yang 

cenderung pemahaman diperoleh dari proses pembelajaran dengan langkah-

langkah dan strategi yang telah disiapkan oleh guru. Pada pembelajaran ini 

siswa mengikuti langkah-langkah dan strategi yang diberikan guru sehingga 

proses pemahaman konsep pada pembelajaran langsung berbeda dengan 

pembelajaran Problem Solving Learning. 

2. Kemampuan pemahaman konsep siswa yang mendapat pembelajaran Problem 

Solving Learning lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran langsung. Hasil ini disebabkan karena pembelajaran Problem 

Solving Learning memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada siswa 

untuk melatih diri,  menemukan dan merangkai sendiri pengetahuannya 

sehingga dapat menguasai kemampuan pemahaman konsep secara lebih 

mendalam. Kondisi tersebut berbeda dengan pembelajaran langsung di mana 

siswa kemampuan pemahaman konsep lebih terpaku pada strategi dan 

langkah-langkah yang diberikan oleh guru.  
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3. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemecahan masalah antara 

siswa yang mendapat pembelajaran Problem Solving Learning dengan siswa 

yang mendapatkan pembelajaran langsung. Hal ini dikarenakan siswa dengan 

pembelajaran Problem Solving Learning dilatih untuk menemukan cara dan 

strateginya sendiri  dalam menyelesaikan masalah sedangkan pada instruksi 

langsung siswa cenderung mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh 

guru sehingga secara teknis siswa dengan pembelajaran Problem Solving 

Learning akan memiliki kemampuan yang berbeda dengan siswa yang 

mendapat pembelajaran langsung.  

4. Kemampuan pemecahan masalah siswa yang mendapat pembelajaran Problem 

Solving Learning lebih baik dibandingkan dengan siswa yang mendapatkan 

pembelajaran langsung. Hal ini dikarenakan siswa yang mendapat 

pembelajajaran Problem Solving Learning akan dilatih secara mandiri 

menemukan solusi dari permasalah yang diberikan sehingga mereka akan 

terlatih membuat strategi untuk masalah-masalah yang berbeda. Hal ini 

berbeda dengan siswa yang mendapatkan pembelajaran langsung yang 

mendapatkan strategi hanya dari apa yang disampaikan oleh guru sehingga 

ketika diberi masalah yang berbeda akan mengalami kesulitan. 

 

B. Implikasi  

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka implikasi dan rekomendasi 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Pembelajaran Problem Solving Leaning dapat diterapkan pada pembelajaran 

matematika siswa kelas IV sekolah dasar untuk meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep dan pemecahan masalah matematika. Akan tetapi, guru 

haruslah dapat menentukan permainan atau simulasi masalah yang tepat dan 

dapat memberikan inspirasi siswa untuk menemukan strategi yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah pada tahap Game Plan. 

2. Dalam menerapan Problem Solving Learning guru haruslah memperhatikan 

masalah yang diberikan kepada siswa terutama berkaitan konteks kalimat dan 

kesesuain masalah dengan kehidupan sehari-hari siswa. Akan tetapi, dalam 

penerapannya guru haruslah memperhatikan dengan baik konteks masalah 
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yang diberikan kepada siswa agar siswa tidak mengalami kesulitan dalam 

berlatih dan menggunakan pengetahuan serta pengalamannya untuk 

melakukan representasi, menentukan hal yang ditanyakan, dan algoritma yang 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah, sehingga siswa lebih mudah dalam 

mendapatkan pemahaman konsep. Selain itu, agar siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam berlatih dan dapat lebih efektif menggunakan segenap 

kemampuan dan pengetahuan yang telah dimiliki untuk menyelesaikan 

masalah sehingga siswa lebih mudah dalam mendapatkan pemahaman konsep. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan representasi siswa pada 

kelompok eksperimen belum begitu banyak mengalami kenaikkan. Oleh 

karena itu dalam pembelajaran Problem Solving Learning  selain 

memperhatikan masalah yang diberikan kepada siswa, guru juga hendaknya 

memberikan penekanan dan bimbingan yang lebih intensif terkait cara 

melakukan representasi informasi yang terdapat pada masalah yang diberikan. 

 

C. Rekomendasi  

Sesuai dengan hasil temuan, pembahasan, serta kesimpulan penelitian ini 

maka untuk penelitian yang akan datang peneliti memberikan beberapa 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Pada penelitian ini, masalah yang digunakan peneliti dalam pembelajaran 

Problem Solving Leaning maupun pembelajaran  langsung masih terbatas 

pada masalah tertutup. Oleh karena itu, pada penelitian berikutnya peneliti 

merekomendasikan untuk melakukan penelitian penggunaan problem solving 

learning dengan masalah-masalah terbuka. Peneliti berasumsi dengan 

memberikan masalah terbuka akan muncul berbagai strategi dari siswa 

sehingga kemampuan pemecahan masalah juga akan meningkat, selain itu 

dengan munculnya lebih dari satu strategi dalam menyelesaikan masalah 

berarti akan memberikan berbagai alternatif kepada siswa dalam proses 

pemahaman konsep sehingga secara tidak langsung juga akan mendorong 

untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep yang diajarkan. 
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2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan kemampuan yang 

sama antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada indikator dapat 

memahami keseluruhan informasi dan merepresentasikan informasi secara 

akurat  dalam berbagai macam bentuk representasi matematika, sehingga perlu 

adanya penelitian lebih lanjut tentang bagaimanakah cara yang lebih baik 

untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam melakukan representasi 

informasi yang diperoleh khususnya dalam pembelajaran matematika. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan jenis strategi pemecahan 

masalah dalam penelitian ini masih minim, oleh karena itu perlu adanya 

penelitian yang lebih lanjut berkaitan bagaimanakah upaya yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat dan 

menggunakan strategi pemecahan masalah. 

 


