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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, diperoleh kesimpulan yakni kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 

XI IPS SMA Negeri 1 Kota Jambi yang diajar dengan metode pembelajaran debat 

aktif untuk kelas eksperimen 1 (XI IPS 1) dan metode pembelajaran 

brainstorming kelas eksperimen 2 (XI IPS 2)  memperoleh hasil yang cukup baik. 

Berdasarkan data hasil pretest kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen 

1 dan kelas eksperimen 2 diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yaitu 48,89 dan 

45,56. Hasil tersebut cukup rendah dikarenakan siswa sama sekali belum 

mempelajari materi yang diajarkan. Setelah diberikan perlakuan, diperoleh data 

hasil postest kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen 1 dan kelas 

eksperimen 2 diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yaitu 67,44 dan 59,67. Dari 

hasil pre-test dan post-test diketahui bahwa kedua kelas memiliki rata-rata yang 

berbeda. 

Dari hasil pengujian hipotesis dengan uji t data posttest kelas eksperimen 1 

dan kelas eksperimen 2 diperoleh thitung  >  ttabel yaitu 3,3478 > 2,0065 berarti Ha 

diterima dan H0 ditolak. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

antara metode pembelajaran debat aktif dan metode pembelajaran brainstorming 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kota 

Jambi. 
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5.2  Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis menyarankan sebagai berikut: 

1. Kepada guru mata pelajaran Ekonomi hendaknya menggunakan metode 

pembelajaran debat aktif dan metode pembelajaran brainstorming dalam 

proses pembelajaran agar membuat ketertarikan bagi siswa dalam belajar, 

siswa aktif, mampu menganalisis masalah dan berani memberikan 

kesimpulan ataupun pendapat sehingga nantinya dari model tersebut dapat 

mengoptimalkan hasil kemampuan berpikir kritis siswa. 

2. Kepada siswa, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa dan siswa lebih bersemangat untuk belajar 

karena dengan metode pembelajaran debat aktif dan metode pembelajaran 

brainstorming dapat membuat siswa aktif dan membuat siswa tidak bosan 

dalam belajar. 

3. Kepada calon peneliti selanjutnya agar dapat diadakan penelitian lanjutan 

dengan metode atau model pembelajaran yang lain untuk dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis siswa. 


