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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan kesimpulan dan saran hasil penelitian 

secara keselueuhan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara selama penelitian berlangsung Adapun Kesimpulan dan saran ialah 

sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan selama penelitian, penerapan 

metodebrainstorming  untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

terhadap isu-isu sosial dalam pembelajaran IPS di kelas VIII E SMP 

Muhammadiyah 6 Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan penelitian pada setiap siklus peneliti mempersiapkan RPP, 

serta media berupa flip chart, artikel, gambar dan video mengenai isu 

sosial. Isu sosial yang dipilih ialah isu sosial yang dapat siswa temukan di 

kehidupan sehari-hari. Permasalahan yang berada di sekitar siswa diambil 

dan dijadikan sebagai sumber belajar, hal ini agar siswa mampu 

memahami kondisi yang terjadi di lingkungan maupun yang mereka 

rasakan sendiri. Kemudian selain artikel dan video, siswa juga diberikan 

LKS. LKS tersebut berisikan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab 

oleh siswa. Pertanyaan-pertanyaan tersebut terintegrasi dengan indikator 

serta aspek penilaian yang peneliti susun untuk mengetahui perkembangan 

keterampilan berkomunikasi siswa. Tentunya perencanaan pembelajaran 

tersebut peneliti diskusikan dengan guru mitra dan dibantu oleh dosen 

pembimbing.  

Selain menyusun rencana pembelajaran, upaya untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa, guru menyusun tahapan-tahapan 

kegiatan pembelajaran dimana siswa dihadapkan permasalahan isu-isu 

sosial  yang berkembang di masyarakat  dan dihubungkan dengan materi 

pembelajaran. langkah-langkah pembelajaran tersebut disusun agar
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 tercapainya tujuan pembelajaran dan tujuan yang diinginkan peneliti bisa 

tercapai yakni meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Peneliti 

menetapkan tujuan tersebut atas dasar temuan yang terjadi dilapangan 

pada saat observasi awal. Maka, peneliti harus merancang sedemikian rupa 

langkah-langkah agar tujuan tersebut dapat tercapai. 

2. Pelaksanaan penerapan metode brainstorming untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu sosial dalam 

pembelajaran IPS telah dilaksanakan dengan baik.  Penelitian ini 

dilakukan sebanyak empat siklus, dimana pada setiap siklusnya peneliti 

menggunakan metode brainstorming dan media artikel dengan judul yang 

berbeda disetiap siklusnya.  Pada siklus pertama isu sosial yang dipilih 

yaitu mengenai kasus korupsi di Indonesia, siklus kedua mengenai isu 

sosial kasus  bullying, siklus ketiga mengenai isu sosial permasalahan 

ketenagakerjan, dan pada siklus keempat mengenai isu kenaikan harga 

pasar. Guru menggunakan media artikel, gambar, video dan flip chart 

sebagai penunjang proses pembelajaran. Pada pekalsanaan penelitian, 

peneliti juga melakukan obsesrvasi terhadap guru dan  siswa yang  

mengacu pada instrumen penelitian yang telah di buat. Selain itu peneliti 

juga menggunakan catatan lapangan dan studi dokumentasi di setiap 

kegiatan proses pembelajaran 

3. Berdasarkan hasil penelitian yangtelah dilaksanakan pada siklus I- IV hal 

ini menunjukan bahwa keterampilan berpikr kritis siswa terhadap isu 

sosial mengalami peningkatan setelah diterapkannya metode 

brainstorming. Bentuk pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh siswa menggunakan pedoman observasi 

yang telah ditentukan.  Peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa 

dengan menggunakan metode brainstorming dapat dilihat berdasarkan 

hasil observasi yang dilaksanaakan pada saat tindakan. Pelaksanaan siklus 

pertama, rata-rata perolehan hasil keterampilan berpikir kritis  siswa 

sebesar 47,20% atau dapat dikatakan hasil tersebut masuk pada kategori 

cukup baik. Pada siklus kedua, rata-rata perolehan hasil keterampilan 

berpikir kritis siswa sebesar 66,60% berada pada kategori baik.  kemudian 
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pada siklus ketiga keterampilan berpikir kritis siswa berada pada rata-rata 

88,80% dengan kategori baik. Sedangkan pada siklus keempat kemapuan 

berpikir kritis siswa memperoleh rata-rata 91,60 % berada pada kategori 

baik. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa metode brainstorming 

yang diterapkan di kelas VIII-E SMP Muhammadiyah 6 Bandung, dapat 

meningkatkan kemempuan berpikir kritis siswa terhadap isu-isu sosial. 

4. Pelaksanaan suatu penelitian tidak terlepas dari adanya kendala-kendala 

yang dihadapi selama penelitian, termasuk juga penelitian yang dilakukan 

selama penelitian ini. Kendala yang ditemukan peneliti yaitu bersumber 

dari guru dan siswa, kendala tersebut peneliti lihat melalui observasi yang 

dilakukan pada setiap siklusnya, adanpun kendala yang dihadapi peneliti 

selama pelaksanaan siklus diantaranya: a) Penggunaan metode 

brainstorming yang digunakan guru masih terasa asing untuk siswa 

sehingga siswa membutuhkan penyesuaia diri terhadap metode yang 

digunakan. b) Siswa kurang merasa percaya diri pada saat 

mempresentasikan atau memberikan jawaban hasil kerjanya. c) Susana 

kelas yang kurang kondusif saat siswa berebut ingin menjawab pertanyaan 

maupun memberikan pendapat. d) Siswa malas untuk membaca artikel 

yang diberikan oleh guru sebagai media pembelajaran. e) Guru tidak bisa 

memberikan fokus kepada selusuh siswa, menyebabkan beberapa siswa 

merasa tidak diperhatikan dan merasa terabaikan. f) Guru belum bisa 

memanfaatkan waktu saat melaksanakan curah pendapat dengan siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan peneltian yang dilakukan dalm penerapan metode 

brainstorming untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap isu-

isu sosial dalam pembelajaran IPS, terdapat beberapa hal yang bisa peneliti 

sarankan, yaitu: 

 

1. Sekolah 

Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan oleh peneliti mengenai 

penerapan metode brainstorming untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis 
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siswa terhadap isu-isu sosial ini dapat dijadikan satu pilihan untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa khususnya pelajaran IPS. Tentunya pihak sekolah dapat 

mendorong guru agar dapat mengembangkan metode pembelajaran dengan 

menggunakan media yang lebih kreatif dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis siswa terhadap isu-isu soaial. 

2. Guru 

Peneliti berharap melalui penelitian yang telah dilaksanakan dapat menjadi 

masukan, referensi, sera solusi bagi guru pada kegiatan pembelajaran di kelas. 

Diaharapkan pembelajaran di kelas bisa lebih variatif dengan cara memfasilitasi 

siswa dengan metode pembelajaran yang menarik sehingga mampu meningkatkan 

keterampilan berpikir kritis siswa. 

3. Siswa 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan diharapkan siswa dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis dengan baik. Hal ini agar mampu 

mencapai tujuan pembelajaran IPS yaitu siswa diharapkan dapat memiliki 

kemampuan memecahkan masalah-masalah  isu sosial yang terjadi di masyarakat.  

4. Peneliti Berikutnya 

Penelitian ini bukanlah hasil penelitian yang sempurna, peneliti menyadari 

perlu adanya penelitian selanjutnya untuk menindaklanjuti penerapan metode 

brainstorming dalam upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa 

terutama dalam pembelajaran IPS. 

5. Peneliti 

Penelitian ini menjadi salah satu kontribusi dalam mengembangkan 

pendidikan Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi, walaupun peneliti menyadari 

penelitian ini masih jauh dari sempurna. Penelitian ini menjadi inspirasi bagi 

peneliti untuk menjadi seorang tenaga pendidik yang profesiaonal dalam upaya 

meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia. 

 


