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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil penelitian secara umum dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis proyek 

merupakan model pembelajaran yang efektif dalam rangka menumbuhkan 

keterampilan berpikir kritis peserta didik. Perbedaan keberhasilan antar kedua 

model tersebut dalam rangka menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta 

didik dapat dilihat berdasarkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengujian hasil posttest, matched subject posttest dan matched 

subject N-Gain peserta didik di kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan keberhasilan model 

pembelajaran berbasis masalah dengan model pembelajaran berbasis proyek 

dalam rangka menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Model 

pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis proyek 

memiliki kesetaraan dalam rangka menumbuhkan keterampilan berpikir kritis 

peserta didik. Rata-rata posttest peserta didik di kelas eksperimen 1 yang 

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah lebih tinggi di 

bandingkan dengan rata-rata posttest peserta didik di kelas eksperimen 2 yang 

menggunakan model pebelajaran berbasis proyek.  

2. Berdasarkan pengujian hasil posttest, matched subject posttest dan matched 

subject N-Gain peserta didik di kelas eksperimen 1 dan kelas kontrol dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keberhasilan model pembelajaran 

berbasis masalah dengan model pembelajaran konvensional dalam rangka 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Rata-rata posttest 

peserta didik di kelas eksperimen 1 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

posttest peserta didik di kelas kontrol. Model pembelajaran berbasis masalah 

lebih berhasil menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dibandingkan model pembelajaran konvensional. 
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3. Berdasarkan pengujian hasil posttest, matched subject posttest dan matched 

subject N-Gain peserta didik di kelas eksperimen 2 dan kelas kontrol dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan keberhasilan model pembelajaran 

berbasis proyek dengan model pembelajaran konvensional dalam rangka 

menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Rata-rata posttest 

peserta didik di kelas eksperimen 2 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata 

posttest peserta didik di kelas kontrol. Model pembelajaran berbasis proyek 

lebih berhasil menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik 

dibandingkan model pembelajaran konvensional. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran berbasis masalah dan model pembelajaran berbasis 

proyek dapat dijadikan alternatif model pembelajaran oleh guru terutama 

dalam rangka menumbuhkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. 

2. Bagi guru untuk menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan 

model pembelajaran berbasis proyek disarankan harus menyesuaikan dengan 

pokok materi pembelajaran dan tujuan pembelajaran sehingga hasilnya lebih 

efektif. 

3. Bagi sekolah dan penentu kebijakan sekolah, untuk dapat memberikan 

dorongan kepada guru untuk menerapkan dan mengembangkan model 

pembelajaran yang lebih efektif, khususnya model-model pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan kemampuan berpikir kritits peserta didik. 

 

 

 

 

 

 

 


