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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gaya belajar siswa laki-laki, pada area pengumpulan informasi, tipe gaya 

belajar yang banyak muncul secara berturut-turut adalah visual-angka dan 

auditori-visual-kinestetik, auditori-angka, visual-bahasa dan auditori-bahasa. 

Sedangkan pada siswa perempuan, pada area pengumpulan informasi, tipe 

gaya belajar yang banyak muncul secara berturut-turut adalah auditori-visual-

kinestetik, visual-angka, auditori-angka, auditori-bahasa, dan visual-bahasa. 

Pada area kondisi belajar, baik pada siswa laki-laki maupun siswa perempuan, 

tipe gaya belajar sosial-kelompok lebih banyak muncul daripada tipe gaya 

belajar sosial-individual. Pada area pemilihan ekspresi, pada siswa laki-laki 

dan siswa perempuan, tipe gaya belajar ekspresi-tertulis lebih dominan dari 

tipe gaya belajar ekspresi-lisan. 

2. Kemampuan berpikir kritis siswa laki-laki dan siswa perempuan cenderung 

tidak jauh berbeda pada konsep sistem pernapasan manusia. Sub-indikator 

yang mendapat nilai paling tinggi baik pada siswa laki-laki maupun siswa 

perempuan adalah membuat keputusan dan mempertimbangkan hasilnya. 
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3. Tidak terdapat kecenderungan pengaruh gaya belajar berdasarkan gender 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada konsep sistem pernapasan 

manusia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti 

menyarankan: 

1. Bagi Guru 

a. Pentingnya mengetahui dan menggali kekuatan gaya belajar siswa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa memiliki gaya belajar 

tidak terekspresikan (minor) sehingga diperlukan perhatian mengenai hal 

tersebut. Mengetahui gaya belajar siswa juga menjadi pertimbangan guru 

dalam memilih metode yang bervariasi sesuai dengan yang dibutuhkan 

siswa, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa dapat lebih optimal.  

b. Guru juga hendaknya terus melatih siswa untuk berpikir kritis, karena 

kemampuan berpikir tingkat ini akan sangat dibutuhkan siswa di kemudian 

hari dalam kehidupannya. 

2. Bagi Peneliti Lain 

a. Waktu pengerjaan soal uraian kemampuan berpikir kritis dalam penelitian 

ini menurut siswa kurang. Sehingga hendaknya waktu untuk pengerjaan 

ditambah sehingga siswa bisa lebih optimal dalam memberikan jawaban. 

b. Dalam penelitian ini, peneliti tidak menyaksikan kegiatan belajar mengajar 

(kbm) materi sistem pernapasan manusia secara langsung, sehingga aspek 
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pengalaman belajar siswa belum tergali. Oleh karena itu, untuk peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat menyaksikan kbm secara langsung. 

c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian tahap 

lanjut, misalnya dengan menjadikannya penelitian eksperimental, sehingga 

analisis pengaruh gaya belajar berdasarkan gender terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa pada konsep sistem pernapasan manusia terlihat jelas. 

 

 


