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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka didapatkan kesimpulan, yaitu: 

1. Kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan model Integrative 

Learning mayoritas berkategori tinggi dengan persentase sebesar 46% dari 28 

siswa dengan skor rata-rata sebesar 37,18. Sedangkan kemampuan berpikir 

kritis siswa dengan model konvensional mayoritas berkategori sedang dengan  

persentase sebesar 47% dari 28 siswa dengan skor rata-rata sebesar 33,64. 

2. Penguasaan konsep siswa yang menggunakan model Integrative Learning 

mayoritas berkategori sedang dengan persentase sebesar 43% dari 28 siswa 

dengan skor rata-rata sebesar 28,89. Sedangkan penguasaan konsep siswa 

dengan model konvensional mayoritas berkategori rendah dengan persentase 

sebesar 46% dari 28 siswa dengan skor rata-rata sebesar 24,89. 

3. Terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa yang menggunakan 

model Integrative Learning dengan siswa yang menggunakan model 

konvensional, dimana nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,69 > 2,00. 

4. Terdapat perbedaan penguasaan konsep siswa yang menggunakan model 

Integrative Learning dengan siswa yang menggunakan model konvensional, 

dimana nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,14 > 2,00. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan pelaksanaan dan hasil penelitian, maka saran dari peneliti 

yaitu: 

1. Bagi sekolah, agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 

yang berguna untuk meningkatkan kualitas pembelajaran fisika dan 

memperbaiki proses pembelajaran fisika agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. 

2. Kepada guru mata pelajaran Fisika, agar dapat memilih model pembelajaran 

yang tepat sehingga siswa mampu berpikir secara kritis dan mampu memahami 

serta menguasai konsep dari materi yang diajarkan, salah satu model yang 

dimaksud yaitu model Integrative Learning yang telah dibuktikan dalam 

penelitian ini. 

3. Kepada siswa, agar aktif dalam proses pembelajaran serta dapat menumbuhkan 

minat belajar yang baik dari dalam diri sendiri maupun dengan teman lain 

untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep. 

4. Kepada peneliti lain, agar dapat menemukan model pembelajaran lain yang 

dapat lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan penguasaan konsep 

pada siswa. 

  

 

 

 


