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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menggunakan metode 

penelitian tindakan kelas siklus Kemmis dan Taggart mengenai peningkatan 

kemampuan berpikir kritis melalui penerapan model pembelajaran problem-based 

learning (pada siswa Bisnis Daring dan Pemasaran 2 SMKN 11 Bandung) maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Gambaran mengenai kemampuan berpikir kritis siswa X BDP 2 sebelum 

penelitian berdasarkan observasi pra penelitian berada dalam kondisi 

buruk. Rendahnya aktivitas dalam pembelajaran serta diskusi yang tidak 

berlangsung dua arah merupakan ciri paling mencolok. Diperkuat dengan 

hasil wawancara bersama guru mitra yang menyatakan kondisi kelas 

kurang “aktif” serta rendahnya keinginan untuk mencari. Hal ini 

menunjukkan bahwa perlu dicari solusi terhadap permasalahan 

rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa.  

2. Gambaran mengenai pelaksanaan penerapan model pembelajaran 

problem-based learning berlangsung dengan baik dan kondusif. 

Perencanaan pelaksanaan pada pertemuan selanjutnya disesuaikan 

dengan pelajaran yang seharusnya didapatkan oleh siswa sehingga 

kondisi alami dapat terekam. Beberapa hal yang juga turut memengaruhi 

kondisi siswa seperti: kesehatan fisik siswa, kegiatan sebelum 

pembelajaran yang membuat lelah, dan perpindahan dari topik pelajaran 

lama ke baru. Bersama dengan guru mitra dan observer, peneliti terus 

berusaha memperbaiki kesalahan yang dilakukan pada setiap pertemuan 

dan terus berupaya mengembangkan metode yang digunakan sesuai 

dengan tujuan penelitian. Terdapat temuan menarik dimana pada siklus I 

peningkatan jumlah aktivitas tidak diikuti oleh peningkatan keterlibatan 

dalam proporsi yang sama, artinya meskipun terjadi peningkatan, siswa 

yang ikut terlibat tidak jauh bertambah. Terdapat pula catatan penting 
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oleh peneliti bahwa metode yang digunakan pada pertemuan awal pada 

pergantian materi harus disesuaikan. 

3. Gambaran mengenai kemampuan berpikir kritis siswa X BDP 2 setelah 

penelitian berada dalam kondisi cukup baik. Dalam penelitian ini, 24 dari 

31 orang siswa X BDP 2 berhasil menjadi terlibat aktif dalam 

pembelajaran dengan kriteria yang berbeda-beda. Secara presentase, 

penelitian berhasil menstimulus 60% siswa untuk aktif dalam kelas pada 

siklus II dengan peningkatan aktivitas sebanyak 153,85%. Keadaan ini 

juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama guru mitra setelah 

penelitian yang menyatakan bahwa siswa lebih terlibat aktif, lebih mau 

mencari, dan berubah cara berpikirnya. Melalui hasil angket persepsi 

siswa juga dapat diperoleh data bahwa 86,2% siswa merasa terdapat 

perubahan signifikan dalam dirinya dan sebanyak 96,6% siswa merasa 

bahwa penelitian ini berhasil meningkatkan kemampuan berpikir 

kritisnya. 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis merekomendasikan beberapa 

hal mengenai meningkatkan kemampuan berpikir kritis melalui penerapan model 

pembelajaran problem-based learning yaitu:  

1. Dari hasil pelaksanaan penerapan metode pembelajaran problem-based 

learning sudah berjalan dengan cukup baik. Meskipun demikian, akan 

diuraikan pernyataan yang dianggap lemah atau kurang baik oleh peneliti 

berdasarkan pengalaman yang dialami selama menjalankan penelitian. 

a. Pertama, memperhatikan metode yang digunakan pada pertemuan 

pertama penyampaian materi baru. Temuan ini dialami oleh peneliti 

pada pertemuan 4 maret 2019 siklus II dimana jumlah aktivitas 

menurun drastis karena siswa menjadi bingung dengan metode yang 
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langsung menuntut pemecahan masalah tanpa pemahaman materi 

terlebih dahulu. 

b. Kedua, tidak semua siswa dapat menyesuaikan diri dan ikut terlibat 

aktif dalam pelaksanaan model pembelajaran ini. Beberapa 

membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri, beberapa bahkan merasa 

tidak tertarik atau bahkan bosan. Beberapa lainnya enggan untuk ikut 

terlibat karena alasan yang belum diketahui oleh peneliti. 

c. Ketiga, keberhasilan suatu pembelajaran sangat ditentukan oleh 

pemilihan metode untuk kondisi pembelajaran yang tepat. Selain itu, 

penguasaan seorang guru dalam menerapkan suatu metode tertentu 

sangat siginifikan pengaruhnya pada keefektifan penerapan metode 

tertentu, sehingga tidak hanya pemilihan yang harus tepat, tetapi 

penguasaan metode juga harus dimiliki guru. 

2. Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa kemampuan berpikir kritis siswa 

sudah cukup baik yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas dan 

keterlibatan siswa, ada beberapa pernyataan yang lemah atau kurang baik 

menurut peneliti. Oleh sebab itu, dibawah ini akan diuraikan pernyataan-

pernyataan tersebut. 

a. Pertama, melalui penggunaan alat dokumentasi yang lebih baik, 

penelitian dapat mengungkapkan lebih banyak temuan terkait hal-hal 

yang baik secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi hasil 

penelitian. Pada penelitian ini keterbatasan tersebut menghalangi 

peneliti untuk mendapatkan informasi yang jauh lebih mendalam dari 

setiap siswa yang terlibat. 

b. Kedua, wawancara kepada siswa yang menunjukkan aktivitas anomali 

dapat mengungkapkan lebih banyak informasi terkait alasan sebuah 

tindakan dilakukan atau tidak dilakukan oleh siswa. Hal ini juga belum 



145 

 

Karuna Lau, 2019 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA MELALUI PENERAPAN MODEL 
PEMBELAJARAN PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) 
Universitas Pendidikan Indonesia I repository.upi.edu I perpustakaan.upi.edu 

dilakukan pada penelitian ini mengingat keterbatasan waktu yang 

dimiliki oleh peneliti. 

a. Hasil penelitian menyatakan bahwa peningkatan kemampuan berpikir 

kritis siswa berhasil dilakukan melalui penerapan model pembelajaran 

problem-based learning selama dua siklus pertama. Kendala yang 

dialami pada penelitian ini adalah kejenuhan yang dialami oleh siswa 

terhadap satu metode tertentu, kebingungan yang dialami pada 

pemaparan materi baru, dan masih terdapatnya keengganan untuk turut 

berpartisipasi aktif karena berbagai alasan menjadi hambatan eksternal. 

Dari kendala ini peneliti dan guru perlu menjadikannya sebagai bahan 

perbaikan dan peluang bahwa model problem-based learning dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dari yang semula 

menggunakan model discovery learning. Oleh karena itu, pengembangan 

metode pembelajaran berkaitan dengan model problem-based learning 

perlu untuk terus dikembangkan dan diterapkan pada siswa kelas X SMK 

yang mendapat mata pelajaran komunikasi bisnis. 

 


