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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis, pembelajaran matematika baik dengan 

pembelajaran Problem-Based Learning maupun dengan pembelajaran 

konvensional terdapat pengaruh kemampuan berpikir kritis matematis siswa dan 

Adversity Quotient siswa. Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan 

pembahasan seperti yang telah dikemukan pada bab sebelumnya diperoleh 

beberapa simpulan yang berkaitan dengan faktor pembelajaran, kemampuan 

berpikir kritis matematis, Adversity Quotient siswa maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan model Problem-Based Learning terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa sebesar 0.001 lebih kecil dari 

0.05 di SMP Negeri 4 Lubukpakam. Dalam penelitian ini kemampuan 

berpikir kritis matematis siswa yang diajarkan dengan model Problem-Based 

Learning lebih baik daripada kemampuan berpikir kritis matematis siswa 

yang diajarkan menggunakan pembelajaran konvensional. 

2. Terdapat pengaruh signifikan model Problem-Based Learning terhadap 

Adversity Quotient siswa sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05 di SMP Negeri 4 

Lubukpakam. Dalam penelitian ini pengaruh Adversity Quotient siswa yang 

diajarkan menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning lebih 

baik daripada Adversity Quotient siswa yang diajarkan menggunakan 

pembelajaran konvensional. 
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3. Tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gender  terhadap 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP Negeri 4 Lubukpakam. 

4. Terdapat interaksi antara model pembelajaran dan gender terhadap Adversity 

Quotient siswa SMP Negeri 4 Lubukpakam. 

 

5.2    Implikasi 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, Implikasi dari penelitian ini 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Model Problem-Based Learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

membentuk pengetahuannya sendiri dan menjadikan siswa lebih aktif 

mengemukakan pendapat serta berani tampil dalam memaparkan atau 

mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Dengan diskusi 

kelompok, siswa yang pandai dapat membantu temannya yang kurang pandai. 

2. Model Problem-Based Learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan pemecahan dari suatu masalah sehingga siswa mendapatkan 

pengetahuan baru dalam memecahkan suatu masalah. Dan 

menumbuhkembangkan inkuiri dan keterampilan tingkat tinggi dalam belajar. 

3. Model Problem-Based Learning dapat diterapkan untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis matematis siswa baik itu laki-laki 

dan perempuan. Walaupun demikian model Problem-Based Learning 

memberikan dampak yang lebih besar pada siswa Laki-laki dalam kemampuan 

berpikir matematis daripada siswa perempuan. 

4. Model Problem-Based Learning dapat diterapkan untuk melatih dan 

mengembangkan Adversity Quotient siswa baik itu laki-laki maupun 

perempuan. Walaupun demikian model Problem-Based Learning memberikan 
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dampak yang lebih besar pada siswa Perempuan dalam Adversity Quotient 

daripada siswa laki-laki walaupun selisih rata-rata Adversity Quotient beda tipis 

antara laki-laki dengan perempuan. 

 

5.3 Saran 

1. Kepada Guru 

a. Pembelajaran matematika dengan model Problem-Based Learning dapat 

diperluas penggunaannya, tidak hanya pada materi bilangan bulat tetapi 

juga pada materi pelajaran matematika lainnya. Kepada guru juga 

disarankan agar menciptakan suasana belajar yang memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir lebih kritis dan mampu mengungkapkan 

gagasan matematika dalam bahasa dan cara sendiri, sehingga siswa 

menjadi berani berargumentasi, percaya diri dan kreatif.  

b. Pada saat pembelajaran jarak jauh, banyak ditemukan masalah atau 

kendala yang berhubungan langsung dalam pembelajaran yang 

dilaksanakan yaitu, gangguan pada sinyal yang membuat siswa sulit untuk 

mengakses materi dalam bentuk video yang diberikan guru dan bahkan 

saat pengumpulan tugas juga mengalami masalah untuk mengirimkannya. 

Jadi dalam hal ini, Guru mengupload materi dalam bentuk video sehari 

sebelum dimulainya pembelajaran jarak jauh dan memberikan waktu yang 

lebih dalam pengiriman tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga siswa 

mampu untuk memahami materi yang diberikan dan mampu untuk 

mengumpulkan tugas tepa pada waktunya. 

c. Berdasarkan hasil temuan dilapangan ternyata banyak siswa belum 

sepenuhnya melengkapi indikator kemampuan berpikir kritis matematis. 
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Oleh karena itu perlu strategi dan usaha ekstra berupa latihan terencana 

yang dilakukan guru dengan memberdayakan potensi siswa agar terlatih 

lebih berpikir kritis dan memunculkan ide atau mengemukakan pendapat 

dengan bahasanya sendiri. 

d. Dalam menerapkan model pembelajaran Problem-Based Learning, guru 

disarankan agar mempersiapkan bahan ajar dengan memperhatikan 

karakteristik siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran matematika. 

Selain itu, guru harus memberi penguatan dan scaffolding sehingga 

kegiatan berpikir kritis matematis yang tersaji dalam LKPD memberikan 

dampak perubahan kemampuan berpikir kritis matematis siswa menjadi 

lebih baik lagi.  

e. Model pembelajaran Problem-Based Learning (PBL)  memerlukan waktu 

yang relatif banyak dan dilakukan online, maka dalam pelaksanaanya guru 

diharapkan dapat mengefektifkan waktu dengan baik. Dan menemukan 

solusi atau cara untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Saran 

peneliti adalah sebelum dilakukannya pembelajaran jarak jauh, seyogianya 

guru memberikan intruksi atau aturan mengenai pembelajaran 

berlangsung. 

f. Membentuk kemampuan afektif seperti Adversity Quotient siswa pada 

umumnya membutuhkan waktu yang relatif lama supaya menghasilkan 

pencapaian kemampuan yang maksimal. Sementara pada penelitian ini, 

pengukuran pencapaian kemampuan Adversity Quotient dilakukan hanya 

dalam rentang waktu 5 minggu. Oleh karena itu disarankan untuk 
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memperhatikan rentang waktu yang lebih lama untuk mengukur 

pencapaian Adversity Quotient pada penelitian-penelitian selanjutnya. 

2. Kepada Lembaga Terkait 

a. Model pembelajaran Problem-Based Learning dengan menekankan 

kemampuan berpikir kritis matematis siswa masih sangat asing bagi guru 

maupun siswa, oleh karenanya perlu disosialisasikan oleh sekolah (Kepala 

Sekolah) atau lembaga terkait dengan harapan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis matematis dan Adversity Quotient. 

b. Model pembelajaran Problem-Based Learning dapat dijadikan sebagai 

salah satu alternatif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis 

matematis dan Adversity Quotient pada materi bilangan bulat sehingga 

dapat dijadikan masukan bagi sekolah untuk dikembangkan sebagai model 

pembelajaran yang efektif untuk materi matematika lain.  

3. Kepada Peneliti Lanjutan 

a. Untuk peneliti lebih lanjut, hendaknya melakukan penelitian tentang 

model pembelajaran Problem-Based Learning pada materi yang berbeda. 

b. Untuk penelitian lebih lanjut hendaknya penelitian ini dapat dilengkapi 

dengan mengikutsertakan berbagai faktor yang berbeda, seperti faktor 

sikap dan minat belajar siswa, latar belakang ekonomi keluarga siswa, dan 

lain sebagainya. Sehingga penelitian mengenai kemampuan berpikir kritis 

matematis dan Adversity Quotient siswa tidak semata-mata dipengaruhi 

oleh model pembelajaran saja. 

 


