
Andini Muliani, 2020 
PROFIL KETERAMPILAN BERPIKIR KRITIS SISWA SMA PADA MATERI SISTEM PERNAPASAN  

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai profil keterampilan 

berpikir  kritis siswa di  SMA Negeri X di kabupaten Bandung Barat pada materi 

bahwa keterampilan berpikir  kritis siswa berada pada kategori cukup kritis.  

Keterampilan berpikir  kritis pada setiap indikator keterampilan berpikir  kritis, 

memberikan penjelasan sederhana dengan kategori kurang, membangun 

keterampilan dasar dengan kategori cukup, membuat inferensi kategori kurang, 

memberikan penjelasan lebih lanjut kategori kurang dan mengatur strategi dan 

taktik dengan kategori cukup. 

Tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara keterampilan berpikir  

kritis siswa perempuan dan siswa laki-laki di sekolah SMA Negeri  X Kabupaten 

Bandung Barat. 

5.2  Implikasi  

Adanya penelitian mengenai profil keterampilan berpikir kritis ini dapat 

menjadi refleksi bagi guru untuk memperoleh gambaran atau informasi mengenai 

keterampilan berpikir kritis siswa di sekolah sehingga guru dapat menciptakan 

pembelajaran yang dapat menunjang pengembangan keterampilan berpikir kritis 

dan membiasakan siswa untuk mengasah keterampilan berpikir kritisnya.  

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh rekomendasi ini diharapkan 

dapat memperbaiki kekurangan ataupun kekeliruan dalam penelitian. Terdapat 

beberapa hal yang harus diperhatikan baik bagi guru sebagai pengajar maupun bagi 

peneliti lain dalam menilai keterampilan berpikir  kritis siswa diantaranya : 

1. Keterampilan berpikir  kritis siswa dalam penelitian ini hanya di jaring melalui 

tes keterampilan berpikir  kritis saja. Bagi guru atau bagi peneliti lain dalam 

penelitian untuk mengembangkan data lebih akurat dengan tidak hanya 

menggunakan tes saja.  

2. Guru berusaha untuk menciptakan metode pembelajaran yang dapat 

menunjang pengembangan keterampilan berpikir  kritis siswa. 
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3. Guru membiasakan siswa dalam mengerjakan soal-soal tes keterampilan 

berpikir  kritis agar siswa terbiasa untuk melatih keterampilan berpikir  

kritisnya. 

4. Dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah sistem pernapasan. Oleh 

karena itu diperlukan penelitian pada materi yang lain sebagai pembanding. 

5. Skor yang disajikan dalam rubrik penilaian sebaiknya disesuaikan dengan 

kriteria pada soal. 

 


