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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  

5.1 Simpulan  

  Berdasarkan data hasil penelitian  yang telah dilaksanakan maka dapat 

disimpulkan bahwa implementasi Model PBL  (Problem Based Learning) dapat 

mendukung keterampilan abad 21 meliputi : Berpikir Kritis (Critical Thinking), 

Kreativitas (Creativity), Kolaborasi (Collaboration), dan Komunikasi 

(Communication). Guru mengembangkan keterampilan Abad 21 pada rangkaian 

menganalisis masalah, mencari informasi, Menyajikan masalah, Memberikan 

pendapat  tentang topik masalah, Memiliki rasa ingin tahu yang besar, Berpikir 

divergen, Peka terhadap keindahan dan estetika, Percaya diri dan mandiri, Tekun 

dan tidak bosan, Suka mencoba, Mengerjakan tugas dalam kelompok, Menghargai 

pendapat dan pekerjaan teman, Memberi ide atau pendapat, Saling menolong 

sesama anggota kelompok, Menyampaikan ide/gagasan  dalam bentuk lisan dan 

Menyampaikan ide/gagasan dalam bentuk lisan.  

 Cara guru mengimplementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) pada peserta didik adalah menggunakan media 

pembelajaran yang bervariasi, memberikan pengertian dan pemahaman tentang 

topik pembelajaran, memberikan kesempatan kepada peserta didik yang luas 

untuk mendiskusikan materi-materi yang telah dijabarkan, baik dalam individu 

maupun kelompok, Memfokuskan perhatian terutama pada peserta didik yang 

cenderung pasif, tetap menghargai pendapat peserta didik mekipun pendapat 

peserta didik kurang tepat dan kemudian membetulkan dan memberikan 
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penguatan sehingga peserta didik tidak takut untuk terus mencoba, dan guru harus 

menciptakan suasana yang menyenangkan atau tidak membosankan selama 

pembelajaran agar peserta didik tidak merasa takut dalam mengikuti pembelajaran 

yang diberikan. 

 Melalui implementasi model PBL (Problem Based Learning) di kelas V A 

Sekolah Dasar 64/I Muara Bulian  dapat memberikan dampak positif dalam 

mengasah keterampilan abad 21.  

5.2 Implikasi  

 Berdasarkan hasil deskripsi temuan, implikasi dari skripsi ini adalah : 

1) Skripsi ini Pengembangan Keterampilan guru dalam mengajar, terkhusus  

pada Implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) . 

2)  Skripsi ini menjadi acuan bagi penelitian yang berkaitan dengan 

implementasi Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) dalam Mendukung Keterampilan Abad 21 pada Peserta didik. 

5.3 Saran  

1)  Bagi sekolah 

Sekolah perlu mengarahkan pada pengembangan keterampilan guru dalam 

mengimplementasi pembelajaran Model Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) untuk mengasah keterampilan Abad 21 yaitu 

berpikir kritis (Critical Thinking), kreativitas (Creativity), kolaborasi 

(Collaboration) dan komunikasi (communication).  

2)  Bagi Guru 
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Guru harus melakukan pembaruan atau berinovasi dalam mengajar, 

terutama keterampilan abad 21 mencakup seluruh indikator di dalamnya 

dari berbagai sumber informasi. 

3)  Bagi Peneliti  

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejalan dan 

sesuai dengan konteks penerapan pembelajaran yang mengarah pada 

Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) dalam mendukung keterampilan abad 21. Hasil penelitian 

digunakan secara bijak dan bertanggung jawab untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan. 

 


