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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

telah dilakukan. Peneliti memberikan rekomendasi bertujuan sebagai bahan 

kajian untuk berbagai pihak baik bagi sekolah, guru, siswa, maupun peneliti 

yang mengkaji masalah yang sma. Adapun kesimpulan dan rekomendasinya 

adalah sebagai berikut.  

 

A. Kesimpulan 

Penerapan pembelajaran bebasis masalah dengan menggunakan koran 

sebagai media belajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di 

kelas VIII A SMP Pasundan 6 Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perencanaan yang perlu diperhatikan adalah rancangan RPP, adapun 

dalam pelaksanaan penelitian ini RPP yang digunakan adalah KTSP 

sehingga dalam perencanaan dan pembuatannya harus diperhatikan dan 

menyesuaikannya dengan media yang akan digunakan. Adapun 

perencanaan lain dalam penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan 

menggunakan  media koran untuk meningkatkan kemapuan berpikir kritis 

siswa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : Pertama, menentukan 

tema yang kontekstual. Kedua, merencanakan langkah-langkah kegiatan 

pembelajaran. Ketiga, mencari pemasalahan dari koran yang sesuai. 

Keempat, melakukan penilaian. 

2. Pelaksanaan penerapan pembelajaran berbasis masalah dengan 

menggunakan media koran untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa  dilakukan dalam 3 siklus. Adapun dari setiap siklusnya 

terdapat dua tindakan, namun pada pelaksanaan siklus pertama dilakukan 

satu kali tindakan dikarenakan adanya miskomunikasi dengan dosen 

pembimbing, namun setelah melaksanakan bimbingan dengan dosen 

pembimbing selanjutnya setiap siklus dilakukan dengan 2 tindakan. 
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Adapun hasil dari setiap siklus diantaranya, siklus Pertama, dilaksanakan 

pada hari Rabu  tanggal 15 Maret 2017. Tepatnya pada pembelajaran ke-1 
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dan ke-2 yang dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 08.30. 

Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran pada saat itu 

berjumlah 37 orang, 11 orang siswa laki-laki dan 26 orang sisa 

perempuan. Dengan RPP yang dibuat peneliti mengacu kepada standar 

kompetensi (SK) 7. Memahami kegiatan perekonomian Indonesia. dan 

kompetensi dasar  (KD) 7.1. Mendeskripsikan permasalahan angkatan 

kerja, tenaga kerja dan kesempatan kerja sebagai sumber daya dalam 

kegiatan  ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya 

penanggulangannya. Dengan materi pokok pengertian angkatan kerja dan 

tenaga kerja. Kedua, Pertemuan pertama pada pelaksanaan tindakan siklus 

kedua dilaksanakan pada hari Senin, 27 Maret 2017. Pembelajaran tersebut 

dibagi kedalam 3 kegiatan seperti biasa yaitu kegiatan awal, kegiatan inti 

dan penutup. materi berdasarkan Standar Kompetensi (SK) 7. Memahami 

Kegiatan Perekonomian Indonesia dan Kompetensi Dasar (KD) 7.1 

Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja, tenaga kerja dan 

kesempatan kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta 

peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya. Dengan materi 

pokok tentang permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja. Ketiga, 

Pertemuan pertama pada pelaksanaan tindakan siklus ketiga dilaksanakan 

pada hari Senin, 17 April  2017 sedangkan pertemuan kedua dilaksanakan 

pada hari Kamis, 27 April 2017. Adapun beberapa kegiatan yang 

dilaksanakan pada tindakan kedua tersebut yaitu kegiatan awal 

pembelajaran, inti dan penutup. Dengan Standar Kompetensi (SK) 7. 

Memahami Kegiatan Perekonomian Indonesia dan Kompetensi Dasar 

(KD) 7.2 Mendeskripsikan pelaku ekonomi : rumah tangga, masyarakat, 

perusahaan, koperasi dan negara. Dengan materi pokok sistem 

perekonomian dan macam-macam Badan Usaha Formal. 

3. Peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan penerapan 

pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan media koran dari 

setiap siklusnya mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini 

dibuktikan dengan perolehan skor dari setiap siklusnya. Pada siklus 



161 
 

 
Kanirawati, 2017 
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN MEDIA KORAN UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA PEMBELAJARAN IPS KELAS VIII A 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

pertama memperoleh nilai sebanyak 42 %,  siklus kedua mengalami 

peningkatan yang cukup baik yaitu sebanyak 22 % sehingga persentase 

yang diperoleh sebanyak sebanyak 64 % dan pada siklus ketiga, 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 29 % dari 

64 % sehingga menjadi 93 %. Berdasarkan perolehan persentase tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa pada 

pembelajaran IPS mengalami peningkatan dengan  baik dari setiap 

siklusnya. 

4. Kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan pembelajaran berbasis 

masalah dengan media koran untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran IPS yaitu sebagai berikut :  

a. Motivasi siswa dalam belajar sedikit rendah sehingga beberapa siswa 

terlihat tidak bersemangat pada pelaksanaan tindakan. 

b. Beberapa siswa kebingungan dengan metode yang diterapkan oleh 

guru. 

c. Kurang mampunya guru mengkondisikan kelas pada saat melakukan 

tindakan, dan terkesan kurang percaya diri. 

d. Guru kesulitan mencari koran yang berkaitan dengan materi yang akan 

disampaikan. 

e. Kemampuan guru dalam menyusun RPP dirasa masih kurang 

maksimal masih terdapat beberapa RPP yang terdapat kesalahan. 

f. Kemampuan guru dalam mengalokasikan waktu kurang baik sehingga 

pembelajaran kadang-kadang belum selesai ketika bel berbunyi. 

Setelah melakukan diskusi dengan dosen pembimbig dan guru 

mitra di SMP Pasundan 6 Bandung yaitu ibu Ina Karlina S.Pd, kendala 

yang dihadapi dapat terselaikan. Berikut adalah solusi untuk menghadapi 

kendala tersebut : 

a. Sebelum melaksanakan pembelajaran alagkah baiknya guru 

memberikan motivasi terlebih dahulu baik dengan cerita maupun 

penayangan video-video karakter sehingga motivasi siswa untuk 

belajar akan meningkat. 
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b. Sebelum pelaksanaan metode, alangkah baiknya guru memberikan 

arahan dan penjelasan terlebih dahulu mengenai penerapan metode 

yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran. 

c. Kemampuan guru dalam mengkondisikan kelas harus ditingkatkan 

dengan meningkatkan kepercayaan diri salah satunya adalah dengan 

menguasai materi terlebih dahulu. 

d. Guru mencari lebih banyak koran dan membacanya dari berbagai 

sumber dengan teliti terlebih dahulu sebelum pelaksanaan tindakan. 

e. Guru harus berlatih dalam membuat RPP serta membaca lebih banyak 

referensi tentang RPP sehingga kemampuan guru dalam membuat RPP 

tidak banyak kesalahan lagi terutama dalam menyususn RPP KTSP 

yang digunakan pada saat penelitian. 

f. Sebaiknya guru lebih sistematis dalam pembelajaran dan 

memperhatikan RPP yang telah dibuat sehingga pelaksanaan 

pembelajaran akan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan. 

B. Implikasi 

Pembelajaran IPS dengan menerapkan model Pembelajaran Berbasis 

Masalah dengan menggunakan media koran dapat dijadikan sebagai bahan 

acuan untuk mengadakan penelitian selanjutnya dengan berbagai 

permasalahan yang berbeda. Selain itu dapat diimplementasikan sebagai bahan 

pendekatan pembelajaran bagi guru di SMP Pasundan 6 Bandung sebagai 

alternatif model pembelajaran selain dalam pelajaran IPS. Berdasarkan 

penelitian dan kesimpulan, beberapa implikasi dari penelitian ini bagi 

beberapa pihak diantaranya : 

1. Bagi siswa, pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis masalah 

dengan menggunakan media koran  ternyata mampu meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam diskusi kelompok. Hal ini 

dibuktikan dengan peningkatan rata-rata nilai kemampuan berpikir kritis 

siswa pada setiap siklusnya. 
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2. Bagi guru, pembelajaran berbasis masalah dengan media koran dalam 

pembelajaran IPS dapat dijadikan alternatif pembelajaran dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. 

3. Bagi sekolah, penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

media koran dapat meningkatakan kemampuan berpikir kritis siswa dan 

dapat digunakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas sekolah baik itu 

bagi guru maupun siswanya, yang mempunyai pembeda dengan sekolah 

lainnya. 

C. Saran 

Berdasarkan dari hasil pelaksanaan penelitian dalam meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dengan media koran dalam pembelajaran 

IPS, ada beberapa saran atau rekomendasi yang akan peneliti sampaikan 

kepada berbagai pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Bagi Sekolah 

Melalui penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti 

mengharapkan penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan 

memanfaatkan media koran dapat dimanfaatkan dalam berbagai mata 

pelajaran di sekolah. Namun dalam pelaksanannya, seorang guru harus 

mendapatkan dukungan dan memotivasi penuh para guru untuk melakukan 

pembelajaran dengan lebih kreatif salah satunya dengan memanfaatkan 

koran sebagai media belajar, sehingga pembelajaran menjadi mudah dan 

lebih menyenangkan. Oleh karena itu, peran sekolah dalam 

membangkitkan semangat para guru dan pelajar sangatlah diharapkan 

sehingga pembelajaran di SMP Pasundan 6 akan lebih kreatif dan mampu 

meningkatkan keprofesionalan guru di sekolah tersebut. 

b. Bagi Guru 

Saran bagi guru di SMP Pasundan 6 Bandung ialah melalui 

penelitian ini peneliti harapkan mampu memberikan referensi mengajar di 

dalam kelas. Terutama dalam menggunakan metode pembelajaran berbasis 

masalah dan pemanfaatan koran sebagai media pembelajaran khususnya 
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dalam pembelajaran IPS. Dengan demikian guru mampu memberikan 

pembelajaran yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. 

c. Bagi Siswa 

Melalui penelitian ini, diharapkan siswa di SMP Pasundan 6 

Bandung lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungannya 

baik di sekolah maupun di tempat tinggalnya. Selain itu, melalui 

pemanfaatan koran sebagai media belajar diharapkan siswa lebih antusias 

terhadap masalah-masalah yang kontekstual serta berhubungan dengan 

IPS. Sehingga siswa mampu berpikir kritis terhadap solusi pemecahan 

masalah terhadap masalah-masalah yang ditemukan baik di lingkungan 

sekolah maupun di luar sekolahnya. 

d. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti menyadari dalam penyusunan penelitian ini, sangat jauh 

dari kata sempurna baik dari bentuk laporan, isi dan kosakatanya. Oleh 

karena itu, perlu adanya tindak lanjut mengenai penelitian yang berkaitan 

baik dengan model pembelajaran berbasis masalah maupun pemanfaatan 

koran sebagai media belajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

 


