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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan 

berpikir kritis siswa SMA Negeri 1 Jamblang dengan pembelajaran berbasis 

masalah pada konsep pencemaran lingkungan adalah baik. Hal tersebut terlihat 

dari rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa 77,2%. Dari kelima indikator 

kemampuan berpikir kritis yang diukur dengan instrumen kemampuan berpikir 

kritis bahwa indikator kemampuan  siswa dalam strategi dan taktik dengan sub-

indikator memutuskan suatu tindakan berada pada skor tertinggi dengan 

persentase 85,6%. Sedangkan persentase terendah ditunjukkan oleh indikator 

kemampuan membuat penjelasan lebih lanjut dengan sub-indikator 

mengidentifikasi asumsi sebesar 72,1%. Pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

siswa. Secara umum, siswa memberikan tanggapan positif terhadap pelaksanaan 

pembelajaran. Dengan pembelajaran berbasis masalah siswa mampu berperan 

aktif dalam pembelajaran yang dilakukan. Siswa dilatih untuk membiasakan diri 

meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya.  

 

B. Rekomendasi  

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh selama penyusunan dan 

pelaksanaan penelitian perlu diperhatikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa perlu didukung oleh proses pembelajaran dan 

kemampuan siswa sendiri. Bagi guru dan peneliti lain yang tertarik 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis ini selain menentukan 

pembelajaran yang sesuai sebaiknya dilakukan pembiasaan kepada siswa. 

Pembiasaan yang diberikan ini dapat membantu untuk mengubah cara belajar 
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siswa yang masih kurang baik dan meningkatkan kemampuan berpikir 

kritisnya. 

2. Kemampuan berpikir kritis siswa dalam penelitian ini hanya dijaring melalui 

tes kemampuan berpikir kritis saja. Bagi guru dan peneliti lain bisa 

mengembangkan data lebih akurat dengan tidak hanya menggunakan tes saja. 

3. Pelaksanaan pembelajaran membutuhkan waktu yang lama. Bagi guru dan 

peneliti lain sebaiknya merencanakan pembelajaran dengan matang dan 

terperinci, memaksimalkan waktu belajar. 

4. Proses pembelajaran pada kemampuan berpikir kritis pada penelitian ini 

dilakukan dalam satu kali pertemuan. Bagi guru dan peneliti lain sebaiknya 

melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis 

siswa secara berkelanjutan, karena kemampuan berpikir kritis merupakan 

kemampuan yang harus dilatih dan tidak bisa dibentuk hanya dalam satu atau 

dua kali pembelajaran. 

5. Bagi guru dan peneliti yang ingin menggunakan model pembelajaran berbasis 

masalah, sebaiknya memunculkan masalah atau isu-isu lingkungan yang 

teraktual dan menarik bagi siswa. 


