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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI  

 

5.1 Kesimpulan  

Deskripsi kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang terdiri dari 

23 siswa yang mengikuti tes kemampuan berpikir kritis, diperoleh 12 siswa 

memiliki kategori kemampuan berpikir kritis tinggi dengan persentase 52,17%, 4 

siswa memiliki kategori kemampuan berpikir kritis sedang dengan persentase 

17,40%, dan 7 siswa memiliki kategori kemampuan berpikir kritis rendah dengan 

persentase 30,43%. Berdasarkan model penyekoran Graded Response Models 

(GRM) menunjukkan bahwa model penyekoran GRM efektif dalam menganalisis 

kemampuan berpikir kritis siswa. Sehingga diperoleh rata-rata kemampuan berpikir 

kritis siswa dalam pembelajaran matematika siswa tergolong tinggi dengan 

persentase 64%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa deskripsi kemampuan 

berpikir kritis siswa kelas VII SMP Negeri 20 Poleang Utara tersebut masuk dalam 

kategori tinggi. 

 

5.1 Implikasi 

Implikasi berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan 

implikasi yang diharapkan  sebagai berikut: 

5.1.1 Melalui penelitian ini diharapkan pembelajaran matematika dapat 

disesuaikan dengan kemampuan berpikir kritis siswa. 
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5.1.2 Melalui penelitian ini diharapkan guru dapat lebih mengembangkan 

perangkat atau bahan ajar pembelajaran sesuai dengan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

5.1.3 Melalui penelitian ini diharapkan siswa SMP dapat termotivasi untuk lebih 

giat belajar untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis sesuai dengan 

tujuan pembelajaran dalam kurikulum 2013. 

 

5.2 Rekomendasi 

Rekomendasi penelitian berdasarkan kesimpulan dan implikasi 

penelitian adalah sebagai berikut. 

5.2.1 Guru matematika perlu mengetahui kemampuan berpikir siswa sehingga 

mampu merancang dan mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

5.2.2 Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini untuk dijadikan 

pembanding pada penelitian yang akan dilakukan dalam analisis kemampuan 

berpikir kritis menggunakan Graded Response Models (GRM). 

5.2.3 Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian di SMP Negeri 20 Poleang 

Utara terkait hal apa yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa 

tergolong dalam kategori tinggi.  

5.2.4 Peneliti selanjutnya juga dapat lebih menelusuri indikator berpikir kritis yakni 

indikator evaluasi yang menjadi indikator secara umum dalam penelitian ini 

yang tidak dapat dikuasai siswa dengan baik dan benar. 


