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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

1. Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematis antara 

siswa yang menggunakan model pembelajran PBL dimodifikasi numbered 

dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL dan siswa 

yang menggunakan model pembelajaran langsung. 

2. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran PBL dimodifikasi numbered lebih baik daripada 

siswa yang menggunakan model pembelajaran PBL. 

3. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran PBL dimodifikasi numbered lebih baik daripada 

siswa yang menggunakan model pembelajaran langsung. 

4. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan 

model pembelajaran PBL tidak lebih baik daripada siswa yang 

menggunakan model pembelajaran langsung. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka ada beberapa saran dari penulis sebagai berikut: 

1. Beberapa kendala-kendala yang muncul dalam proses pembelajaran PBL 

dimodifikasi numbered diantaranya yaitu siswa tidak terbiasa dengan 

belajar secara berkelompok, mengkonstruksi pengetahuan sendiri dan 

memecahkan masalah, sehingga sebelum pembelajaran dimulai guru harus 

menyampaikan rencana kegiatan proses pembelajaran yang akan dilakukan 

secara rinci dan jelas kepada siswa. Sehingga siswa dapat menyesuaikan 

diri dengan proses rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. 
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2. Bagi guru yang ingin menerapkan pembelajaran PBL dimodifikasi 

numbered hendaknya memperhatikan alokasi waktu, aktivitas siswa dan 

tahapan-tahapan dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat 

tercapai secara maksimal dan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. 

3. Dalam pengelolaan pembelajaran di kelas, guru harus memberikan arahan 

dan motivasi kepada seluruh siswa, terutama siswa yang memiliki 

kemampuan lebih rendah perlu mendapatkan perhatian yang lebih, agar 

mereka termotivasi, lebih aktif dalam mengemukakan gagasannya  dan 

bisa bertanggagung jawab terhadap kelopoknya.  

4. Untuk peneliti lebih lanjut, sebaiknya ditindaklanjuti dengan cara 

mengembangkan penelitian yang sejenis tetapi dengan pokok bahsan yang 

berbeda. Sehingga dapat dilihat bahwa penggunaan model pembelajaran 

PBL dimodifikasi numbered bisa diterapkan pada materi pembelajaran 

matematika lainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


