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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian siklus ke-I dan siklus ke-II, dengan 4 x 

tindakan maka berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1) Perencanaan  peningkatkan berpikir kritis siswa melalui model 

problem based learning (PBL) dalam pembelajaran IPS. 

Keberhasilan perencanaan model Problem Based Learning (PBL) 

dalam pembelajaran IPS di SMP Pasundan 2 Bandung masuk dalam 

kategori sangat baik, proses perencanaan pembelajaran seperti 

membuat silabus, RPP, Media pembelajaran, membuat soal tes, 

mengajak siswa belajar berkelompok sampai penilaian aktivitas guru 

dalam mengajar. Serangkaian alat peraga yang digunakan sudah 

sangat baik dalam proses pelaksanaanya dikelas.  

2) Pelaksanaan model problem based learning (PBL) guna 

meningkatkan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPS 

Keberhasilan pelaksanaan model Problem Based Learning (PBL) 

dalam pembelajaran IPS di SMP Pasundan 2 Bandung, masuk dalam 

kategori sangat baik dalam pelaksanaanya dikelas. Adapun hasil yang 

telah dicapai melalui pelaksanaanya 75% rata-rata siklus pertama 

tindakan 1 dan 2, sementara 83% hasil pelaksanaan siklus ke-2 

dengan tindakan ke 3 dan ke-4. Hasil pelaksanaan penilaian aktivitas 

guru mengajar masuk dalam kategori sangat baik. 

3) Kendala yang dihadapi siswa terhadap rendahnya berpikir kritis 

dalam pembelajaran IPS Selain keberhasilan dalam penelitian 

tentunya memiliki kendala yang dihadapi dilapangan, adapun kendala 

yang dihadapi ketika penulis melakukan penelitian seperti kurang 

terlaksananya penerapan materi pembelajaran didalam kelas karena 

terbatasnya waktu yang diberikan. Tapi kendala tersebut dapat diatasi. 

4) Peningkatan hasil belajar IPS siswa dapat ditingkatkan melalui 

penerapan model problem-based learning (PBL) berbantuan media 

pembelajaran Selain keberhasilan dan kendala yang dihadapi pada 

saat penelitian penulis juga mengukur sejauh mana peningkatan hasil 
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belajar dan tingkat berpikir kritis siswa pada saat model Problem 

Based Learning (PBL) dalam pembelajaran IPS di SMP Pasundan 2 

Bandung diterapkan. Adapun hasil peningkatan berpikir kritis siswa 

pada saat belajar siklus ke-1 75% dan siklus ke-2  83%, sementara 

aktivitas belajar siswa rata-rata siklus ke-1 86,6% masuk dalam 

kategori belajar baik, dan pada siklus ke-2 dengan rata-rata 88,2% 

masuk dalam kategori baik, hasil tersebut didapatkan melalui 

penilaian aktivitas belajar siswa dikelas.  

Jadi berdasarkan perumusan masalah yang akan dicapai melalui 

penelitian 2 siklus dan 4 tindakan yang sesuai dengan Kemmis and Mc 

Taggart bahwa, berdasarkan hasil tersebut kesimpulan dari seluruh rangkaian 

penelitian diatas bahwa, penerapan model Problem Based Learning (PBL) 

dalam pembelajaran IPS di SMP Pasundan 2 Bandung cocok digunakan. 

Karena berdasarkan data yang telah didapatkan menghasilkan peningkatan 

pada tiap siklusnya.  

1.2 Saran  

Jadi berdasarkan hasil data yang telah kita dapatkan ditiap siklusnya 

maka penulis memberikan saran demi perkembangan dibidang pendidikan. 

Adapun saran tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Hendaknya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bermanfaat 

bagi sekolah khususnya SMP pasundan 2 bandung, dan bagi civitas 

akademik khususnya UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) serta 

bermanfaat bagi pembaca.  

2. Hendaknya hasil penelitian mengenai penerapan model problem based 

learning (PBL) disekolah dapat diterapkan oleh sekolah demi 

perkembangan pendidikan di indonesia khususnya. 

3. Dalam model problem based learning (PBL) hendaknya dalam 

penerapanya siswa belajar berkelompok untuk melatih siswa bekerja 

sama dan melatih siswa agar mampu berpikir kritis. 
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