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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang sudah dipaparkan, diperoleh 
simpulan sebagai berikut: 

1. Lesson design sharing & jumping tasks yang dapat mengungkap aktivitas 
berpikir kritis peserta didik pada pembelajaran tekanan berbasis NoS 
dirancang dalam 3 tahapan pembelajaran, yaitu tahap kegiatan pembuka, 
tahap kegiatan inti (sharing task 1, sharing task 2, dan jumping task) dan 
tahap kegiatan penutup. Kegiatan pembuka memiliki karakteristik dapat 
menumbuhkan aktivitas berpikir kritis siswa melalui kegiatan apersepsi, 
pada kegiatan sharing task 1  memiliki karakteristik dapat memunculkan 
aktivitas berpikir kritis siswa melalui kegiatan tayangan gambar dan video 
serta demonstrasi guru terkait konsep tekanan,  Kegiatan sharing task 2 
memiliki karakteristik dapat menumbuhkan aktivitas berpikir kritis siswa 
melalui kegiatan praktikum dengan bantuan LKPD dan presentasi didepan 
kelas. Kegiatan jumping task memiliki karakteristik 
dapat menumbuhkan aktivitas berpikir kritis siswa melalui kegiatan 
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep tekanan 
dalam kehidupan sedangkan pada kegiatan penutup memiliki karakteristik 
dapat menumbuhkan aktivitas berpikir kritis siswa melalui kegiatan 
konfirmasi dari proses kegiatan belajar siswa. 
 
Profil aktivitas keterampilan berpikir kritis siswa yang terungkap dalam 
proses pembelajaran didasarkan pada 12 indikator berpikir kritis Ennis 
(1985), pada kegiatan pembuka pertemuan pertama terungkap sebanyak 2 
indikator berpikir kritis dengan frekuensi tertinggi 7 kali (indikator 3) dan 
persentase jumlah siswa tertinggi yang menunjukkan aktivitas berpikir 
kritis sebesar 33,3% (indikator 3). Sedangkan pada pertemuan kedua 
sebanyak 2 indikator berpikir kritis dengan frekuensi tertinggi 8 kali 
(indikator 3) dan persentase jumlah siswa tertinggi yang menunjukkan 
aktivitas berpikir kritis sebesar 37,5% (indikator 3). Aktivitas berpikir 
kritis siswa yang teridentifikasi pada kegiatan sharing task 1 pada 
pertemuan pertama sebanyak 4 indikator dengan frekuensi tertinggi 7 kali 
(indikator 3) dan persentase jumlah siswa tertinggi yang menunjukkan 
aktivitas berpikir kritis sebesar 100 % (indikator 7). Sedangkan pada 
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pertemuan kedua sebanyak 4 indikator dengan frekuensi tertinggi 6 kali 
(indikator 3) dan persentase jumlah siswa tertinggi yang menunjukkan 
aktivitas berpikir kritis sebesar 100 % (indikator 7). Aktivitas berpikir 
kritis siswa yang teridentifikasi pada kegiatan sharing task 2 pada 
pertemuan pertama sebanyak 12 indikator dengan frekuensi tertinggi 208 
kali (indikator 1) dan persentase jumlah siswa tertinggi yang menunjukkan 
aktivitas berpikir kritis sebesar 100 % (indikator 1,4 dan 12). Sedangkan 
pada pertemuan kedua sebanyak 12 indikator dengan frekuensi tertinggi 
176 kali (indikator 1) dan persentase jumlah siswa tertinggi yang 
menunjukkan aktivitas berpikir kritis sebesar 100 % (indikator 1,4,5 dan 
12). Aktivitas berpikir kritis siswa yang teridentifikasi pada kegiatan 
jumping task pada pertemuan pertama sebanyak 10 indikator dengan 
frekuensi tertinggi 22 kali (indikator 1) dan persentase jumlah siswa 
tertinggi yang menunjukkan aktivitas berpikir kritis sebesar 75 % 
(indikator 1). Sedangkan pada pertemuan kedua sebanyak 12 indikator 
dengan frekuensi tertinggi 49 kali (indikator 1) dan persentase jumlah 
siswa tertinggi yang menunjukkan aktivitas berpikir kritis sebesar 81,3 % 
(indikator 1). Aktivitas berpikir kritis siswa yang teridentifikasi pada 
kegiatan penutup pada pertemuan pertama sebanyak 2 indikator dengan 
frekuensi tertinggi 3 kali (indikator 7) dan persentase jumlah siswa 
tertinggi yang menunjukkan aktivitas berpikir kritis sebesar 18,8 % 
(indikator 7). Sedangkan pada pertemuan kedua sebanyak 2 indikator 
dengan frekuensi tertinggi 7 kali (indikator 3) dan persentase jumlah siswa 
tertinggi yang menunjukkan aktivitas berpikir kritis sebesar 37,5 % 
(indikator 1) 
 

5.2 Implikasi 

Hasil penelitian mengenai Lesson designpembelajaran kolaboratif sharing 

& jumping task  pada konsep tekanan berbasis NoS yang digunakan untuk 

mengungkap  profil keterampilan berpikir kritis siswa memiliki implikasi sebagai 

berikut. 

1. Praktik Instruksional guru, temuan dan pembahasan mengenai Lesson 

design pembelajaran kolaboratif sharing & jumping task  pada konsep 

tekanan berbasis NoS dapat dijadikan refleksi guru untuk membentuk dialog 

pembelajaran yang lebih baik.  
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2. Pengermbangan profesional guru, temuan dan pembahasan dalam penelitian 

ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan profesional guru.  

3. Kompetensi profesional guru, analisis menggunakan TBLA (Transcript 

based lesson analysis) pada penelitian ini memberikan sejumlah fakta  yang 

valid berupa profil keterampilan berpikir kritis siswa. Teknik analisis pada 

penelitian ini dapat dijadikan refrensi untuk guru agar dapat menggunakan 

teknik analisis serupa di dalam kelas. Penerapan teknis analisis tersebut 

didalam kelas akan membuat guru mampu meningkatkan kemampuan 

pedagogis untuk membuat pembelajaran yang akan dilaksanakan lebih 

efektif dan secara tidak langsung akan meningkatkan kompetensi 

profesional guru. 

 

5.3 Rekomendasi 

Merujuk pada proses dan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis 

memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

selanjutnya sebagai berikut. 

1. Pada penelitian ini sering ditemukan pertanyaan dan jawaban yang 

dikemukakan oleh peserta didik lebih banyak yang sifatnya spontan dan 

pendek, untuk dapat memunculkan pertanyaan dan jawaban yang lebih 

bervariasi dari peserta didik guru hendaknya melatihkan peserta didik agar 

mampu bertanya dan menjawab pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga 

dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 

2. Dilakukan penelitian lebih mendalam dengan memetakan kerakteristik 

peserta didik saat dilakukan pengukuran keterampilan berpikir kritis peserta 

didik. Hal tersebut akan membantu merekam bagaimana perubahan yang 

terbentuk ketika penelitian dilakukan serta mengetahui pengaruh 

karakteristik individu dalam pembelajaran terhadap kemampuan berpikir 

kritis peserta didik. 

 


