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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diperoleh, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat perbedaan hasil belajar fisika peserta didik sebelum perlakuan 

di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Hal tersebut dibuktikan dari hasil 

pengolahan data bahwa                atau                 sehingga 

H0 diterima. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar fisika peserta didik sebelum menggunakan 

model Problem Based Instruction dan setelah menggunakan model Problem 

Based Instruction. Hal tersebut dibuktikan dari hasil pengolahan data bahwa 

               atau                 sehingga H0 ditolak atau H1 

diterima. 

3. Terdapat pengaruh model Problem Based Instruction terhadap hasil belajar 

peserta didik yang dilihat berdasarkan perbedaan hasil belajar fisika peserta 

didik setelah perlakuan di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dari hasil 

pengolahan data, bahwa                atau                 sehingga 

H0 ditolak. Dengan demikian hasil belajar setelah menggunakan model 

Problem Based Instruction lebih baik dari hasil belajar setelah menggunakan 

model konvensional, dan kedua model ini mampu meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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5.2 Saran  

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang 

perlu untuk peneliti sampaikan seperti berikut ini. 

1. Kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Maligano sudah baik dalam 

memantau kedisiplinan guru saat proses pembelajaran. Namun ada baiknya 

juga mmeningkatkan mutu pembelajaran khususnya pada mata pelajaran 

Fisika serta melengkapi fasilitas pembelajaran. 

2. Kepada Guru mata pelajaran Fisika, diharapkan melakukan variasi dalam 

menggunakan model dalam proses pembelajaran agar mampu mendorong 

kegiatan belajar bisa berjalan baik, misalnya penerapan model Problem Based 

Instruction sebagai upaya untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam 

berdiskusi dan bekerja sama sehingga dapat meningkatkan hasil belajar bagi 

peserta didik itu sendiri. 

3. Kepada peserta didik, untuk selalu memotivasi diri dengan selalu mengikuti 

proses pembelajaran dengan senang hati dan berungguh-sungguh agar ilmu 

yang diterima bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. 

4. Kepada peneliti selanjutnya, apabila handak melakukan penelitian dengan 

penelitian yang serupa, diharapkan mampu mengembangkannya dengan 

menambah populasi penelitian yang lebih besar atau menggunakan materi 

yang lebih mendalam sesuai dengan model Problem Based Instruction. 

5. Kepada orang tua peserta didik, agar selalu memberi bimbingan dan motivasi 

kepada anak agar anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh. 

 


