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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan penelitian yang dipaparkan pada bab 

IV, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa masih sangat rendah. Hal ini didasarkan 

karena selama ini pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang bersifat hafalan, 

jarang menggunakan model pembelajaran dan tidak mendorong siswa 

belajar secara aktif. Hal ini terjadi karena pembelajarannya terlalu 

memprioritaskan pemahaman konsep sehingga penjelasan mengenai materi 

pembelajaran lebih dominan selama pembelajaran berlangsung, meskipun 

ada kalanya siswa diajak termotivasi dan semangat dalam berpikir kritis 

dengan memberikan pertanyaan mengenai pemecahan masalah dan 

mengajak siswa melakukan diskusi kelompok. Namun kebiasaan 

memberikan konsep secara langsung tanpa mengajak siswa melewati proses 

penemuan dari sebuah konsep menjadikan siswa kurang dapat 

meningkatkan keterampilan berpikir kritisnya. 

2. Permasalahan mengenai pembelajaran yang diterapkan pada saat ini masih 

bersifat konvensional. Pembelajaran mengarah pada pembiasaan 

memberikan konsep secara langsung tanpa adanya proses penemuan, 

mengakibatkan siswa menjadi kurang memahami materi pembelajaran yang 

diberikan dan menunjukkan hasil belajar siswa yang rendah. Peluang 

pengembangan keterampilan berpikir kritis masih kurang direspon. 

Keterampilan berpikir kritis di tingkat pendidikan dasar belum tertangani 

secara sistematis dan masih dilaksanakan secara parsial. 

3. Desain pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa pada materi pengamalan Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari. Sasaran desain pembelajaran yang telah dibuat ini yaitu untuk 

guru, siswa kelas 5 sekolah dasar, dan sekolah (untuk proses pembinaan 

kepada guru lain). Desain pembelajaran yang digunakan untuk 
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meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yaitu menggunakan model 

project citizen. Adapun langkah-langkahnya adalah: (a) Mengidentifikasi 

masalah; (b) Memilih masalah untuk bahan kajian kelas; (c) Mengumpulkan 

data dan informasi; (d) Mengembangkan portofolio kelas; (e) Menyajikan 

portofolio (show case); (f) Merefleksi pengalaman belajar. 

4. Desain pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) materi Pancasila 

dengan menggunakan model project citizen ini memberikan dampak positif 

pada kemampuan berpikir kritis siswa. Rata-rata hasil belajar siswa pada 

skala kecil pembelajaran pertama yaitu 77. Sedangkan rata-rata nilai 

pengetahuan dalam pembelajaran kedua yaitu 79. Pada skala besar nilai 

pengetahuan secara keseluruhan dari dua sekolah yang diperoleh siswa yang 

diperolah SD LK pada pembelajaran pertama dan kedua yaitu 87 dan 89. 

Sementara rata-rata nilai pengetahuan yang diperolah SD IRK pada 

pembelajaran pertama dan kedua yaitu 88. Pada skala besar seluruh 

kelompok di kedua sekolah dapat menjawab pertanyaan dengan tepat dan 

jelas. Hal ini didukung oleh perolehan nilai diatas. Hasil jawaban siswa 

dalam memecahkan setiap permasalahan berdasarkan evaluasi tes dan 

penilaian oleh guru model beserta peneliti sudah memenuhi keenam 

indikator berpikir kritis. Semua subskill dari kemampuan berpikir kritis 

dicapainya dengan sangat baik. 

 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa desain pembelajaran 

dengan model pembelajaran Project Citizen dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa sekolah dasar pada materi pengamalan Pancasila mengenai 

pengamalan Pancasila. Adapun implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Desain pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan model 

Project Citizen melatih siswa untuk mengalami sendiri permasalahan yang 

terjadi di sekitar lingkungannya, melatih siswa untuk menganalisis dan 

menuangkan pola pikirnya menjadi daya tarik tersendiri bagi model 

pembelajaran ini. 
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2. Desain pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dengan model 

Project Citizen terbukti baik dalam meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

3. Desain pembelajaran dengan Project Citizen ini tepat untuk 

mengembangkan aktivitas siswa yang bersifat mandiri, siswa harus aktif 

dalam menemukan informasi dan melakukan kerjasama kelompok antar 

siswa secara aktif sehingga proses pengembangan berpikir kritisnya 

meningkat optimal. 

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa 

rekomendasi diantaranya adalah: 

1. Siswa 

a. Desain pembelajaran yang telah dibuat ini dapat diterapkan pada 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) khususnya materi 

Pancasila untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. 

b. Desain pembelajaran ini dapat digunakan agar siswa dapat mengembangkan 

kreatifitas dan pengetahuannya secara kritis dan mandiri. 

2. Guru 

a. Desain ini dapat diterapkan oleh guru-guru khususnya kelas 5 sekolah dasar 

untuk meningkatkan berpikir kritis siswa. 

b. Guru yang telah menerapkan desain ini, dapat memberikan masukan atau 

perbaikan desain pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan siswa dan 

lingkungan belajar. 

c. Guru lebih sering memberikan permasalahan yang kompleks atau soal-soal 

yang menuntut siswa berpikir kritis kepada siswa terutama siswa yang 

memiliki kemampuan awal rendah agar dapat melatih proses berpikir kritis. 

d. Model pembelajaran Project Citizen dapat dijadikan sebagai sebuah model 

dalam pembelajaran khususnya Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran, penggunaan model pembelajaran yang 

bervariasi harus terus ditingkatkan agar dapat menciptakan pembelajaran 

yang menyenangkan bagi siswa. 
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e. Desain pembelajaran ini dapat memberikan inovasi baru bagi pembelajaran 

dalam menciptakan perangkat pembelajaran yang kreatif dan kritis. 

3. Peneliti Selanjutnya 

a. Focus Group Discussion (FGD) dalam penelitian design research perlu 

dilakukan untuk memperoleh gambaran dan masukan secara teori dan 

praktik di lapangan agar memperoleh desain yang sesuai. 

2. Pemangku Kebijakan 

a. Dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan pembelajaran yang 

bermakna khususnya pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) disekolah dasar. 

b. Dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk mengembangkan 

perangkat kurikulum yang baik untuk menunjang profesionalisme sekolah. 

 


