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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

Secara umum penelitan ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode 

problem solving  berpengaruh positif terhadap kemampuan kognitif peserta didik 

pada pembelajaran IPS di kelas VIII SMP Negeri 4 Cianjur. 

Secara khusus, kesimpulan yang berkenaan dengan rumusan masalah dan 

hipotesis penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat perbedaan dalam kemampuan kognitif peserta didik kelas kontrol 

pada pengukuran awal (pre-test) dan setelah pembelajaran (post-test). 

Hasil kesimpulan ini menggambarkan bahwa tidak selamanya metode 

pembelajaran konvensional tidak memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. 

2. Terdapat perbedaan dalam kemampuan kognitif peserta didik kelas 

eksperimen pada pengukuran awal (pre-test) dan setelah diterapkannya 

metode problem solving dalam pembelajaran (post-test). Hal ini 

memberikan indikasi bahwa metode problem solving merupakan  salah 

satu metode yang efektif dalam meningkatkan kemampuan kognitif 

peserta didik. 

3. Terdapat  peningkatan lebih tinggi dalam kemampuan kognitif peserta 

didik di kelas eksperimen daripada kemampuan kognitif peserta didik di 

kelas kontrol atas pengukuran akhir (post-test).  Hasil kesimpulan ini 

menunjukkan bahwa penggunaan metode problem solving memberikan 

hasil yang berbeda dari metode pembelajaran konvensional terhadap 

peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. 

 

B. REKOMENDASI 
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Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan metode problem solving terbukti memberi pengaruh positif 

terhadap kemampuan kognitif peserta didik.  Oleh karena itu guru dapat 

menggunakan metode problem solving sebagai salah satu alternatif metode 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. 

2. Penggunaan metode problem solving dalam pembelajaran memerlukan 

persiapan yang matang  termasuk alokasi waktu. Oleh karena itu guru 

hendaknya membuat perencanaan alokasi waktu yang lebih baik, sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efisien. 

3. Pembelajaran dengan metode problem solving memerlukan pengelolaan 

kelas yang baik. Untuk itu guru harus menciptakan suasana kelas yang 

mendukung kegiatan pembelajaran. 

4. Metode problem solving dapat digunakan oleh peneliti lain untuk meneliti 

pengembangan kemampuan lain selain kemampuan kognitif  yaitu 

kemampuan afektif dan psikomotor dalam pembelajaran IPS maupun 

dalam pembelajaran lainnya. 

5. Penelitian ini baru dilakukan pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Oleh karena itu bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian yang sejenis dapat menerapkan metode pembelajaran ini pada 

kurikulum baru (kurikulum 2013), dimana materi IPS disajikan secara 

terpadu dan dalam penilaian pun perlu disusun instrumen yang 

menunjukkan adanya keterpaduan antara kajian ekonomi, sejarah, geografi 

dan sosiologi. 


