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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada temuan dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dalam keterlaksanaan penerapan model pembelajaran Problem Based 

Learning (PBL) selama pembelajaran dikelas pada mata pelajaran Dasar-dasar 

Konstruksi Bangunan di SMKN 5 Bandung sudah dikatakan baik dan sesuai 

dengan sintaks pembelajaran PBL, pelaksanaan penerapan model 

pembelajaran PBL di dalam kelas dijelaskan sebagai berikut: 

a. Tahap orientasi siswa pada masalah 

Pada tahap pertama guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan 

materi lalu memunculkan permasalahan dalam materi pembelajaran yaitu 

tentang material dan peralatan yang sesuai untuk pekerjaan konstruksi 

dengan mempertimbangkan jenis konstruksi. Gurupun memberikan 

motivasi kepada peserta didik, saat guru menjelakan peserta didik 

mengamati apa yang disampaikan oleh guru. 

b. Tahap mengorganisasi siswa untuk belajar 

Peserta didik mengungkapkan apa yang mereka ketahui tentang materi 

pembelajaran yang sedang dipelajari, serta mengajukan pertanyaan berupa 

permasalahan dari hasil pemahaman materi tentang material dan peralatan 

yang sesuai untuk pekerjaan konstruksi dengan mempertimbangkan jenis 

konstruksi. Lalu guru memberi kesempatan kepada peserta didik lain 

untuk menjawab ataupun memberi komentar atupun gagasan. 

c. Tahap membimbing pengalaman individual/ kelompok 

Guru membagi peserta didik menjadi 7 kelompok, lalu memberi tugas 

pada setiap kelompok untuk membahas tentang prosedur memilih dan 

merencanakan material serta peralatan yang sesuai untuk pekerjaan 

konstruksi dengan mempertimbangkan jenis konstruksi. Selanjutnya
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peserta didik dalam setiap kelompok mencari informasi melalui buku 

sumber, internet ataupun sumber lain dari tugas/ permasalahan yang 

didapatkan, peserta didikpun melakukan pengumpulan data. 

d. Tahap mengembangkan dan menyajikan hasil karya 

Guru menugaskan peserta didik dalam setiap kelompok menampilkan 

tugasnya dalam bentuk power point (PPT). Dalam tahapan ini guru pun 

melakukan penilaian terhadap sikap berpikir kreatif, inovatif, menghargai, 

berani mengambil resiko, merasa tertantang oleh kemajemukan dan rasa 

ingin tahu peserta didik selama melaksanakan kegiatan.  

e. Tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah 

Setelah selesai memaparkan hasil kerjanya, guru memfasilitasi peserta 

didik untuk berdiskusi berupa tanya jawab mengenai presentasi yang telah 

disampaikan oleh kelompok lain, guru memoderatori dari proses diskusi. 

Diskusi yang dilaksanakan berlangsung dengan dinamis, setiap siswa 

berlomba-lomba untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Pertemuan 

diakhiri dengan kesimpulan diskusi oleh siswa dan evaluasi tentang 

pembelajaran yang berlangsung hari itu. 

2. Model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) berpengaruh terhadap 

peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal tersebut dapat terlihat dari 

segi aspek kognitif yaitu hasil dari tes dan dari segi afektif yaitu perilaku siswa 

selama pembelajaran berlangsung serta dari segi psikomotorik yaitu hasil 

tugas yang dipresentasikan. Ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif siswa, 

antara kelas yang mendapat perlakuan model pembelajaran PBL dengan tanpa 

mendapatkan perlakuan yaitu menggunakan metode ceramah. Kemampuan 

berpikir kreatif siswa dengan menggunakan model pembelajan PBL lebih 

tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode ceramah. Hal ini 

disebabkan pada model pembelajaran PBL siswa diberi stimulus yaitu melalui 

pencarian materi secara mandiri tanpa bantuan guru untuk dipresentasikan, 

melakukan presentasi serta tanya jawab yang diikuti seluruh siswa saat proses 

pembelajaran berlangsung. 
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3. Terdapat beberapa kendala dari penerapan model pembelajaran PBL, yaitu 

karena siswa kurang memiliki rasa percaya diri bahwa masalah yang dipelajari 

sulit untuk dipecahkan, maka mereka merasa enggan untuk mencoba. Selama 

proses pembelajaran berlangsung dengan menerapkan model PBL, terkadang 

siswa melenceng dari tujuan pembelajaran karena tingginya antusias mereka 

dengan adanya diskusi selama proses pembelajaran berlangsung. Serta adanya 

faktor lain yaitu adanya sifat malas yang dimiliki oleh siswa. 

 

5.2 Implikasi 

Setelah melakukan penelitian ini, terutama melihat hasil temuan dan 

pembahasan peneliti memberikan beberapa implikasi bagi guru dalam proses 

kegiatan belajar mengajar di sekolah, beberapa implikasi diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan model pembelajaran 

PBL pada eksperimen lebih tingi dibandingkan metode ceramah, maka dapat 

digunakan juga oleh guru SMK khususnya pada program keahlian Desain 

Pemodelan dan Informasi Bangunan mata pelajaran Dasar-dasar Konstruksi 

Bangunan. 

2. Faktor guru dan cara mengajarnya bukan satu-satunya faktor yang 

mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa tetapi terdapat faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi kemampuan 

berpikir kreatif siswa adalah kematangan dan pertumbuhan, faktor kecerdasan 

atau intelegensi, faktor latihan, faktor motivasi serta faktor pribadi. Sedangkan 

dalam faktor eksternal yaitu selain guru dan metode mengajarnya, faktor 

keluarga, lingkungan dan motivasi sosial menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kemampuan berpikir kreatif siswa. Oleh karena itu diharapkan 

guru untuk lebih mengarahkan siswa agar dapat menerapkan kemampuan 

berpikir kreatifnya dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan keluarga 

maupun masyarakat. 



73 
 

 
Tasya Aprilia, 2018 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING  
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMK   
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan peningkatan kemampuan 

berpikir kreatif siswa setelah diterapkannya model pembelajaran PBL pada mata 

pelajaran Dasar-dasar Konstruksi Bangunan di SMK Negeri 5 Bandung, maka 

peneliti merekomendasikan beberapa masukan diantaranya: 

1. Bagi siswa, disarankan untuk lebih meningkatkan rasa kepercayaan dirinya 

dalam memecahkan permasalahan dari tugas yang didapatkan, serta 

mengurangi sifat malas dalam diri pribadi agar proses pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran PBL dapat berjalan dengan lancar. 

2. Bagi guru, agar dapat mempertimbangkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan sehingga dapat membantu menjadikan siswa dapat bersaing di era 

zaman yang semakin berkembang yang dituntut untuk memiliki keterampilan 

abad ke-21 yaitu salah satunya memiliki kemampuan berpikir kreatif. 

3. Bagi sekolah, agar meningkatkan penyediaan sumber mata pelajaran seperti 

buku sumber, ataupun fasilitas internet sehingga siswa dapat mudah mencari 

informasi secara mandiri untuk menunjang kemampuan berpikir kreatif siswa 

selama pembelajaran di kelas.  

4. Bagi penulis, supaya dapat mengembangkan penelitian ini agar hasilnya 

berdampak luas dan manfaatnya lebih dapat dirasakan oleh masyarakat luas 

khususnya siswa SMK Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. 
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