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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis, temuan dan pembahasan yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan dan saran dari hasil-hasil 

penelitian tersebut. 

A. Kesimpulan 

1. Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran 

berbasis masalah (Problem based learning) lebih tinggi daripada siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

2. Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang memperoleh 

pembelajaran berbasis masalah (Problem based learning) lebih tinggi 

daripada siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

3. Self-efficacy siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah 

(Problem based learning) lebih baik daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik 

B. Saran 

Mengacu pada hasil-hasil penelitian sebagaimana yang diungkapkan 

diatas, maka saran dari hasil-hasil tersebut diuraikan berikut ini. 

1. Teoritis 

a. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah 

(Problem based learning) lebih tinggi secara signifikan daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ini berarti 

bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

b. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan kemampuan berpikir 

kritis matematis siswa yang memperoleh pembelajaran berbasis masalah 

(Problem based learning) lebih tinggi secara signifikan daripada siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ini berarti 



 
81 

 

 

bahwa pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. 

c. Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa self-efficacy siswa yang 

memperoleh pembelajaran berbasis masalah (Problem based learning) 

lebih baik secara signifikan daripada siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan saintifik. Ini berarti bahwa 

pembelajaran berbasis masalah dapat digunakan sebagai alternatif 

pembelajaran untuk meningkatkan self-efficacy. 

 

2. Praktis 

a. Pengaturan waktu seefisien mungkin agar proses pembelajaran sesuai 

dengan yang diharapkan. Karena pembelajaran berbasis masalah 

sesungguhnya membutuhkan waktu yang cukup banyak sehingga perlu 

manajemen waktu yang baik  

b. Disarankan untuk meneliti self-efficacy siswa tidak hanya menggunakan 

angket tentang self-efficacy siswa tetapi dilakukan wawancara secara 

individu untuk mengetahui lebih spesifik mengenai tingkatan               

self-efficacy siswa. 

c. Bahasan matematika yang dikembangkan dalam penelitian ini hanya 

pada jenjang Sekolah Menengah Pertama dan pada materi Fungsi. Masih 

terbuka peluang untuk melakukan penelitian lanjutan pada jejang dan 

materi lainnya. 

 


