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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data, hasil temuan, dan pembahasan yang telah 

dikemukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembelajaran berbasis masalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

analitis pada konsep hidrolisis garam adalah model pembelajaran yang 

menerapkan lima tahapan pembelajaran berbasis masalah dengan penekanan 

pada aktivitas analisis pengetahuan awal, data pengamatan praktikum, data 

diskusi kelompok, dan data dari sumber lain untuk memecahkan masalah dan 

membangun konsep hidrolisis garam. 

2. Berdasarkan hasil observasi keterlaksanaan model pembelajaran berbasis 

masalah diperoleh bahwa hampir seluruh kegiatan terlaksana, meskipun ada 

beberapa tahapan yang masih belum diikuti siswa. Terutama pada waktu 

pelaksanaan tahap 2 ketika pengisian lembar SET dan tahap 4 ketika presentasi 

hasil karya. Namun, secara keseluruhan kekurangan-kekurangan yang muncul 

bisa diatasi dengan bimbingan guru. 

3. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan keterampilan berpikir 

analitis siswa pada konsep hidrolisis garam. Hal ini terlihat dari skor rata-rata 

N-Gain <g> sebesar 0,72 yang berada pada kategori tinggi. Masing-masing 

untuk keterampilan berargumentasi sebesar 0,48 (sedang), keterampilan 

menarik inferensi dan mengembangkan kesimpulan sebesar 0,82 (tinggi), dan 
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keterampilan mendefinisikan masalah sebesar 0,78 (tinggi). Berdasarkan hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir analitis yang paling 

berkembang adalah keterampilan menarik inferensi dan mengembangkan 

kesimpulan. Keterampilan ini terutama dikembangkan saat kegiatan 

penyelidikan di laboratorium sebagai ciri dari model pembelajaran berbasis 

masalah. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

1. Guru hendaknya dapat menerapkan pembelajaran berbasis masalah ini sebagai 

salah satu variasi dalam pembelajaran karena dalam pembelajaran ini siswa 

diajak untuk menghubungkan konsep dengan aplikasinya melalui pengajuan 

masalah-masalah kehidupan nyata sehingga pembelajaran lebih menarik dan 

menyenangkan. 

2. Perencanaan pembelajaran berbasis masalah harus dibuat lebih matang, 

terutama dalam hal perencanaan waktu yang disesuaikan dengan tingkat 

kesukaran materi dan kondisi awal siswa. Hal ini bertujuan agar materi dapat 

disampaikan secara tuntas. 

3. Perlu adanya strategi pembelajaran baru yang diterapkan oleh guru, sehingga 

semua siswa dapat terlibat aktif selama diskusi kelompok. 

4. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dan informasi 

dalam memilih cara mengajar yang efektif dan efisien. 
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5. Penelitian mengenai keterampilan berpikir analitis masih jarang ditemukan. 

Oleh karena itu, diharapkan muncul penelitian lain yang serupa dengan 

menggunakan model-model yang lebih beragam dengan lingkup yang lebih 

besar untuk meningkatkan keterampilan berpikir analitis siswa sehingga 

mempertegas hasil penelitian ini, disamping guna menambah data empiris yang 

lebih meyakinkan. 

 

 

 


