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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian hasil pembahasan pada bab IV tentang model 

pembelajaran penemuan terbimbing pada mata pelajaran matematika tentang FPB 

dan KPK di kelas V SDN Sasaksaat, menunjukan bahwa proses pembelajaran 

model penemuan terbimbing dapat memberikan peluang kepada siswa untuk 

berpikir kreatif, kritis, dan dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Secara umum hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan pembelajaran model penemuan terbimbing pada pembelajaran 

matematika tentang FPB dan KPK di kelas V SDN Sasaksaat, guru 

menyiapkan mulai dari RPP, LKS, Lembar pengamatan aktivitas siswa, 

lembar observasi kegiatan guru, instrumen tes, dan menyiapkan alat peraga. 

Dalam menyusun RPP peneliti menyusun dengan alokasi waktu 2x35 menit 

pada siklus I dan 3x35 menit pada siklus II, serta  siklus I ini peneliti 

menyusun 3 indikator yang harus dikuasai siswa dan pada kegiatan inti pada 

siklus I siswa dibagi ke dalam 6 kelompok belajar. Sedangkan siklus II di 

dalam menyusun RPP ini diadakan berbagai perbaikan mulai dari indikator, 

tujuan, alokasi waktu, langkah-langkah pembelajaran maupun evaluasi. 

Indikator berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, tujuan juga berkaitan 

dengan kehidupan anak sehari-hari, langkah-langkah pada kegiatan inti yang 

tadinya pada siklus I siswa dibagi ke dalam 6 kelompok, pada siklus II dibagi 



61 

 

 
 

dalam 10 kelompok, serta evaluasi yang diberikan dikaitkan dengan 

kehidupan sehari-hari. 

2.  Selama Pelaksanaan model pembelajaran penemuan terbimbing  pada 

pembelajaran matematika tentang FPB dan KPK berlangsung, pada siklus I 

terdapat siswa yang sulit berinteraksi dengan anggota kelompoknya, hanya 

siswa tertentu yang banyak memberikan pendapat dan memecahkan masalah 

sendiri, masih terdapat ego yang tinggi dari siswa, dalam mempresentasikan 

hasil diskusi kelompok terbatas pada siswa tertentu, serta siswa belum 

memahami tentang FPB dan KPK. Sedangkan pada siklus II siswa lebih aktif 

dalam berdiskusi dan lebih mandiri dalam belajar, siswa lebih cepat dalam 

memecahkan masalah. 

3. Model pembelajaran penemuan terbimbing dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman siswa tentang FPB dan KPK, hal ini terbukti dengan tercapainya 

standar ketuntasan belajar yang dicapai secara maksimal dalam 2 siklus, hal 

ini dapat dilihat dari peningkatan prosentase ketuntasan belajar pada setiap 

siklus. Pada siklus I ketuntasan belajar hanya mencapai 60%, sedangkan 

siklus II mencapai 80%.  

B.   Rekomendasi 

  Setelah melakukan penelitian, peneliti merasakan ada sesuatu yang 

berbeda dalam melaksanakan pembelajaran, terjadi perubahan yang sangat berarti, 

baik bagi siswa maupun bagi guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu 

peneliti ingin merekomendasikan model pembelajaran penemuan terbimbing pada 

para guru agar digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran 
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model penemuan terbimbing pembelajaran aktif, kreatif, dan menyenangkan lebih 

mudah dicapai. Untuk itu peneliti menyarankan beberapa hal untuk : 

1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan lebih kreatif, menarik 

dan menyenangkan bagi siswa, diantaranya dengan menggunakan model 

pembelajaran penemuan terbimbing. Karena dengan model pembelajaran 

penemuan terbimbing siswa akan lebih mandiri dalam menyelesaikan setiap 

persoalan. 

2. Dalam melaksanakan pembelajaran sebaiknya menggunakan pendekatan, 

strategi, metode, dan alat bantu yang lengkap serta menarik sehingga tidak 

membosankan bagi siswa sesuai materi pelajaran. 

3. Guru sebaiknya menambah wawasan tentang berbagai teori dan praktik 

pembelajaran yang lebih bermakna. Model penemuan terbimbing adalah 

salah satu model pembelajaran yang layak dikembangkan di sekolah agar 

siswa memiliki pengalaman yang nyata dan bermakna dalam proses 

pembelajaran. 

4. Perlu dicoba penelitian lebih lanjut dari penggunaan model pembelajaran 

penemuan terbimbing untuk materi yang berbeda pada materi atau mata 

pelajaran lain, sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan 

menyenangkan serta tujuan pembelajaran dapat tercapai maksimal. 

 

 

 

 
 


