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5.1 Simpulan 

5.1.1 Simpulan Umum 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan penggunaan modul 

elektronik berbasis android dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan 

pemecahan masalah siswa kelas VIII SMPN 55 Kota Bandung pada mata pelajaran 

PAI dengan tema memahami kitab-kitab Allah SWT, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan signifikan dengan nilai korelasi sedang, dibuktikan dari selisih 

rata-rata pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kontrol adalah 0,2871, 

selisih rata-rata pretest dan posttest dalam berpikir kritis sebesar 5,2867 pada kelas 

eksperimen dan 2,71884 pada kelas kontrol, dan selisih rata-rata pretest dan posttest 

dalam pemecahan masalah sebesar 3.9333 pada kelas eksperimen dan 2,848467 

pada kelas kontrol. 

5.1.2 Simpulan Khusus 

a. Simpulan Berpikir Kritis 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat signifikansi antara pretest 

dan posttest dengan aspek menganalisis dapat disimpulkan bahwa pretest dan 

posttest memiliki signifikansi dengan dibuktikan dalam indikator yang termuat 

dalam butir soal nomor 1, 3, 5, 6 dan 7. Dalam kasus soal nomor 5 terdapat 

penurunan dalam kelas kontrol sebesar 0.8667. 

b. Simpulan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tingkat signifikansi antara pretest 

dan posttest dengan aspek mengevaluasi dapat disimpulkan bahwa pretest dan 

posttest memiliki signifikansi dengan dibuktikan dalam indikator yang termuat 

dalam butir soal nomor 2, 4 dan 8. 

5.2 Saran 

Dari hasil penelitian yang telah disusun dan dideskripsikan, terdapat 

rekomendasi-rekomendasi yang diperuntukan sebagai masukan bagi pihak-pihak 

tertentu. Rekomendasi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
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1. Bagi Sekolah 

Rekomendasi yang dapat disampaikan bagi sekolah adalah senantiasa 

mengupayakan dalam peningkatan kualitas pembelajaran, hal itu dapat berupa 

pelatihan, magang, atau studi banding dengan sekolah lain terkait pemenuhan 

pendidikan yang ideal. 

2. Bagi Guru atau tenaga pendidik 

Rekomendasi yang dapat disampaikan bagi guru adalah senantiasa 

membuat suasana kelas dan proses pembelajaran memiliki dampak yang signifikan 

baik secara konsep maupun hasil evaluasi, sehingga dengan terus berupaya 

melakukan hal seperti ini diharapkan dapat menemukan cara terbaik dalam 

mengajarkan suatu mata pelajaran yang diampu. 

3. Bagi Peneliti 

Rekomendasi yang dapat disampaikan bagi peneliti atau sivitas akademika 

adalah senantiasa melakukan upaya inovasi dan kolaborasi antara sesama sivitas 

akademika, pihak swasta, pihak sekolah dan lembaga pendidikan untuk meraih hasil 

maksimal dalam dunia pendidikan umunya serta peningkatan kognitif siswa pada 

khususnya. 


