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BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

A. Kesimpulan 

Kemampuan metakognisi berhubungan positif dan signifikan dengan 

keterampilan berpikir kritis konsep sistem ekskresi manusia. Besarnya nilai 

korelasi antara kedua kemampuan menunjukkan korelasi cukup kuat. 

Sedangkan hubungan antara kemampuan metakognisi dan sikap ilmiah pada 

konsep yang sama, menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. 

Kemampuan metakognisi pada konsep sistem ekskresi manusia memiliki 

rata-rata nilai yang rendah. Capaian skor untuk setiap sub komponen secara 

berurutan dari yang tertinggi sampai terendah yaitu evaluasi, pengetahuan 

prosedural, pengetahuan kondisional, perencanaan, strategi pengaturan 

informasi, memantau pemahaman, pengetahuan deklaratif, dan strategi 

memperbaiki kesalahan.  

Keterampilan berpikir kritis siswa pada konsep sistem ekskresi manusia 

menunjukkan rata-rata yang rendah. Capaian skor untuk setiap sub indikator 

secara berurutan dari yang tertinggi sampai terendah yaitu mengalisis argumen, 

memfokuskan atau merumuskan pertanyaan, menetukan tindakan,  membuat 

induksi, menjawab pertanyaan klarifikasi (tantangan), menilai kredibilitas, dan 

mengobservasi .  

Sikap ilmiah siswa pada konsep sistem ekskresi manusia memiliki rata-

rata skor yang cukup baik. Skor untuk sikap rasa ingin tahu, skeptis, jujur, 

objektif, kritis dan terbuka berada pada kategori kuat dan cukup.  
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B. Saran 

Beberapa saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian 

diantaranya: 

1. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji hubungan metakognisi dengan jenis 

penalaran tingkat tinggi lainnya dan pengaruhnya terhadap proses dan hasil 

belajar siswa. 

2. Penalaran tingkat tinggi seperti metakognisi dan berpikir kritis harus 

dilatihkan secara berkala pada siswa. 

3. Guru hendaknya mengenalkan, mengembangkan, dan mengajak siswa 

menggunakan  kemampuan metakognisi pada setiap kegiatan belajar 

mengajar. 

4. Pihak sekolah dapat memfasilitasi guru untuk melakukan pemantauan 

kemampuan kognisi dan sikap siswa secara berkala.  

 


