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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. KESIMPULAN 

Sesuai dengan data yang didapat selama penelitian, baik data prima maupun 

data sekunder dan data pendukung lainnya yang telah di analisis, maka peneliti 

menarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Hasil wawancara dengan guru, kelima orang tua siswa dan kelima siswa 

mengenai kemampuan berpikir kritis siswa SDN 3 Undaan Lor, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan kemampuan berpikir kritis siswa 

sangat rendah dikarenakan sebagian dari siswa ada yang belum bisa 

memahami materi atau tugas yang diberikan oleh guru dan orang tua juga 

memberikan kebebasan terhadap siswa untuk melakukan sesuai keinginan 

seperti bermain dengan teman, nonton televisi, bermain handphone. Orang 

tua sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak ada waktu luang bersama anak 

untuk menemani belajar. Orang tua mendidik anak berbeda-beda ada yang 

diberikan kebebasan, ada yang diberikan kebebasan tapi tetap harus belajar 

dan ada orang tua yang keras dalam mendidik. Bukan hanya orang tua, guru 

juga dapat memberikan pertanyaan kepada siswadan siswa akan berusaha 

mencari jawaban untuk pertanyaan tersebut. 

2. Hasil wawancara dengan guru, kelima orang tua dan kelima siswa mengenai 

kemampuan berpikir kritis pada materi KPK dan FPB dalam pembelajaran 

daring dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis pada materi 

KPK dan FPB dalam pembelajaran daring sangat berkurang dikarenakan 

siswa belum bisa memahami materi atau tugas. Kurangnya perhatian yang 

diberikan oleh orang tuakepada siswa. Kurang aktifnya siswa dan siswa 

maluuntuk bertanya bahkan tidak pernah bertanya kepada guru jika ada 

yang belum dipahami. Tidak pernah membuat catatan. Orang tua dan guru 

tidak setuju jika pembelajaran dilakukan dirumah atau daring karena kurang 

efektif, membuat siswa semakin malas untuk belajar dan membuat siswa 

sulit untuk memahami materi atau tugas yang diberikan oleh guru bahkan 
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banyak siswa yang tidak menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Apalagi 

untuk mata pelajaran matematika banyak siswa yang tidak senang terhadap 

matematika khusunya materi KPK dan FPB dengan alasan banyak rumus, 

membuat pusing dan sulit untuk dipahami sehingga dapat menyebabkan 

kemampuan berpikir kritis pada materi KPK dan FPB dalam pembelajaran 

daring berkurang. 

 

5.2. SARAN 

Berkaitan dengan saran mengenai kemampuan berpikir kritis pada materi 

KPK dan FPB dalam pembelajaran daring di siswa Kelas IV SDN 3 Undaan Lor, 

peneliti menguraikan sebagai berikut 

Sebagai seorang guru, guru harus benar-benar bisa meningkatkan 

kemampuan berpikir kritis apalagi dimasa pandemi seperti ini kemampuan 

berpikir kritisnya berkurang dan siswa di rumah juga malasa untuk belajar. 

Sebagai orang tua, orang tua diharapkan dapat meluangkan waktunya untuk anak 

dan keluarga walaupun orang tua sibuk bekerja dengan begitu anak merasa 

diperhatikan oleh orang tua dan anak tidak malas untuk belajar. Selain itu, 

dukungan dan kerjasama dari orang tua dan guru sangat diperlukan, serta fasilitas 

sarana dan prasarana pendukung selama pembelejaran daring juga harus 

dipersiapkan agar anak dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan hasil 

belajar dapat memuaskan.  

 

 

 

 

 

 


