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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Konstruksi tes keterampilan berpikir kritis suhu dan kalor terdiri dari 8 

soal uraian open-ended dengan struktur tinggi (high stucture) dan struktur sedang 

(medium structure). Tes yang disusun mengukur 3 aspek keterampilan berpikir 

kritis. Tes memuat berbagai informasi, berupa teks, tampilan visual (gambar, 

grafik, dan tabel), dan skenario, dilengkapi dengan pertanyaan yang memicu 

siswa untuk berpikir kritis. 

2) Karakteristik tes keterampilan berpikir kritis suhu dan kalor berdasarkan 

teori respon butir dianalisis dengan Partial Credit Model (PCM). Tes ini terdiri 

dari dua jenis butir tes berdasarkan kategorinya, yaitu: butir tes dengan 3 kategori 

dan 4 kategori berdasarkan skornya. Analisis tes keterampilan berpikir kritis suhu 

dan kalor menunjukkan bahwa tes ini memiliki tingkat kesukaran terentang -1,49 

sampai 1.34. Setiap butir tes memiliki tingkat kesukaran yang berbeda pada tiap 

kategorinya. Perpotongan antara total fungsi informasi dan SEM (Standard error 

measurement) berada  pada rentang -1,70 sampai 1,20.  Hal ini berarti, 

keseluruhan tes ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis 

siswa dari tingkat  kemampuan rendah (di bawah rata-rata) sampai kemampuan 

tinggi (di atas rata-rata). 

 

5.2 Implikasi dan Rekomendasi 

Agar penelitian selanjutnya bisa dilakukan lebih baik, maka peneliti 

memberikan rekomendasi sebagai berikut: 

1) Tes yang disusun bisa dikembangkan dengan jenis penilaian yang berbeda 

baik jenis tes maupun non tes. Serta dengan dimensi kemampuan lain seperti 

dimensi keterampilan dan sikap. Begitupun dengan pemilihan materinya. 
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2) Analisis tes bisa dilakukan dengan pendekatan teori respon butir atau IRT 

dengan model yang berbeda disesuaikan dengan jenis penilaian yang disusun, 

seperti GRM, 1PL, 2 PL, 3PL, dll.  


