
89 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan data hasil pelaksanaan penelitian, kesimpulan yang dapat 

ditarik dari penetitian ini bahwa setelah dilaksanakan Model pembelajaran 

berbasis masalah kemampuan berpikir kritis matematika siswa meningkat  dengan 

pengelompokan siswa yang terdiri dari 5 atau 6 orang secara heterogen dan 

memperbanyak kegiatan tanya jawab pada tahap diskusi khususnya pada pokok 

bahasan himpunan. Hal ini dilihat dari pertambahan jumlah siswa yang mencapai 

ketuntasan belajar dan peningkatan nilai rata-rata pada setiap indikator berpikir 

kritis. Peningkatan kemampuan berpikir kritis matematika siswa SMP N 35 

Medan kelas VII-3 tahun ajaran 2014/2015 dengan menggunakan model 

pembelajaran berbasis masalah dari hasil tes diagnostik ke siklus I jumlah siswa 

yang mencapai ketuntasan belajar bertambah sebanyak 10 orang (26,31%) dan 

dari hasil siklus I ke siklus II jumlah siswa yang mencapai ketuntasan belajar 

bertambah sebanyak 13 orang ( 34,21%). 

 

5.2. Saran 

1. Kepada guru matematika khususnya guru matematika SMP N 35 Medan 

diharapkan menerapkan  pembelajaran berbasis masalah sebagai alternatif 

dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada pokok bahasan lingkaran 

karena model ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, 

dapat memotivasi siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri dan dapat 

membantu siswa mengeluarkan ide-ide secara terbuka dengan 

memperbanyak memberi pertanyaan-pertanyaan serta dapat melibatkan 

peran aktif siswa dalam proses belajar mengajar dan guru dapat 

membentuk kelompok siswa yang anggotanya terdiri dari siswa 

kemamampuan tinggi, sedang dan rendah agar disetiap kelompok semua 

anggota aktif berinteraksi dalam mendiskusikan soal-soal latihan. Dan 

berikan selalu tugas atau pekerjaan rumah (PR) yang soal-soalnya sesuai 
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dengan kemampuan siswa yang akan dicapai misalnya soal kemampuan 

berpikir kritis agar siswa semakin mengerti. 

3. Kepada siswa SMP N 35 Medan disarankan lebih aktif dalam menemukan 

sendiri konsep matematika dan berani untuk menanyakan hal-hal yang 

kurang dipahami kepada guru untuk menemukan konsep itu. 

4. Bagi peneliti lanjutan yang ingin melakukan penelitian sejenis disarankan 

untuk menyediakan alokasi waktu yang lebih karena pembelajaran ini 

menggunakan waktu yang lebih banyak dan memperhatikan kelemahan-

kelemahan yang ada pada peneliti, sehingga penelitian yang dilakukan 

semakin lebeh baik. 

 


