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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Kesimpulan yang diambil oleh peneliti dengan berdasarkan analisis data 

dan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti menyimpulkasn sabagai berikut : 

1. Hasil belajar siswa yang mengunakan pendekatan pemecahan masalah pad 

kelas kontrol atau kelas VII B memperoleh nilai rata-rata yaitu 52 

berdasarkan kategori hasil belajar rendah. 

2. Hasil belajar siswa yang mengunakan model pembelajaran kontruktivisme 

pada kelas eksperimen atau kelas VII A memperoleh nilai rata-rata nilai 

78,25 berdasarkan kategori hasil belajarnya tinggi. 

3. Terdapat perbedaan hasil belajar siswa kelas VII B dan VII A pada mata 

pelajaran IPA setelah dilakukan uji-t diperoleh t-hitung = 8,33 dan t-tabel 

= 2,042 maka t-hitung > t-tabel atau 8,33 > 2,042. 

5.2 Keterbatasan Peneliti 

 Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur 

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan, yaitu:  

1. Bahasa sebagai alat komunikasi menjadi faktor terbesar dalam 

terlaksananya penelitian ini, karena bahasa yang digunakan disana 

kebanyakan masih mengunakan bahasa daerah, sehingga mereka ketika 

mengunakan bahasa indonesia masih terbatak-batak. 

2.  Sarana dan prasarana merupakan salah satu keterbatasan penelitian ini, 

karena penulis meneliti di lokasi pelosok desa yang cukup jauh dengan 

keramaian kota dan kelengkapan media pembelajaran.  
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3. Perlunya adaptasi lingkungan agar peneliti dapat menyesuaikan diri, 

karena penelitian ini dilaksanakan di kampung yang memiliki suasana 

yang berbeda dengan kota. Sehingga peneliti perlu melakukan adaptasi 

selama tiga minggu lebih. 

5.3 Saran  

Terkait penelitian ini penulis memberikan saran-saran beberapa pihak 

sebagai berikut:  

1. Kepada pihak Pemerintah agar lebih memperhatikan aspek pendidikan 

pada siswa, terutama di tempat yang berada di daerah pelosok .  

2. Kepada pihak guru  SMPN 24 buton tengah agar lebih giat mencari 

informasi pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

kemudian membagikan kepada guru-guru yang lain.  

3. Kepada pihak siswa SMPN 24 Buton Tengah agar lebih rajin dan 

semangat dalam menuntut ilmu sehingga dapat menjadi penerus bangsa 

yang membanggakan.  

4. Kepada pihak masyarakat talaga besar agar selalu memberikan dorongan 

dan motivasi kepada anaknya masing-masing sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran IPA. 

5. Kepada pihak mahasiswa, yang agar dapat melanjutkan penelitian ini 

menjadi lebih baik karena penulis menyadari bahwa penulisan penelitian 

ini masih jauh dengan kata sempurna dan masih perlu perbaikan-

perbaikan. 

 


