
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan pada pelaksanaan Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang menerapkan model Student Facilitator and 

Explaining (SFE) Berbasis Mind Mapping untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pelaksanaan Model Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbasis 

Mind Mapping 

Pelaksanaan pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengenai 

peristiwa masa penjajahan dan peran ekonomi dalam menyejahtrakan 

masyarakat telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah model SFE 

berbasis mind mapping. Hal ini menunjukkan pengelolaan kelas yang berjalan 

dengan baik terhadap siswa yang sudah mulai menyimak dengan baik 

penjelasan dari guru dan tertib ketika dibentuk kelompok. Ketika guru 

memberikan pengajuan masalah melalui soal dalam lembar kerja siswa dan 

pertanyaan,  siswa antusias dalam mengemukakan fakta dan memberikan 

tanggapannya serta mencari sumber informasi yang relevan dan valid dibantu 

media pembelajaran dan sumber belajar. Guru melakukan tanya jawab 

terhadap siswa dalam menemukan masalah sebanyak mungkin melalui 

observasi dan pengamatan di lingkungan sekitar, serta diskusi. Siswa sudah 

mampu meringkas materi kedalam mind mapping sebagai salah satu jawaban 

dari permasalahan agar mudah di hapalkan. 

 Kemudian dalam kegiatan berdiskusi siswa sudah mampu 

mengungkapkan ide, gagas, dan pendapat dengan percaya diri untuk menguji 

argumen teman kelasnya. Selanjutnya siswapun berani mendemostrasikan 

mind mapping yang telah dibuat di depan kelas dengan penuh percaya diri.  
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Dalam kegiatan pembelajaran siswa sudah dapat bekerjasama dengan 

kelompoknya. Serta siswa secara tertib mengerjakan soal latihan kemampuan 

berpikir kritis. Dengan demikian, hasil pengamatan siklus I nilai rata-rata 

yang diperoleh aktivitas guru yaitu 78 kategori baik dan aktivitas siswa 75 

kategori baik. Sedangkan pada siklus II nilai rata-rata yang diperoleh aktivitas 

guru yaitu 88 kategori sangat baik dan aktivitas siswa 84 kategori sangat baik. 

Dari data dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan model 

SFE berbasis Mind Mapping dapat membantu meningkatkan kemampuan 

berpikir kritis siswa, dilihat dari aktivitas belajar guru dan siswa yang selalu 

meningkat kearah yang lebih baik. 

 

2. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

Kemampuan berpikir kritis siswa terdiri dari tujuh  indikator yaitu  

Bertanya dan mejawab pertanyaan, menganalisis argumen, mengobservasi 

dan mempertimbangkan laporan observasi, menginduksi dan 

mempertimbangkan hasil induksi, membuat dan menentukan hasil 

pertimbangan, mengidentifikasi istilah dan mempertimbangkan definisi, 

menentukan suatu tindakan. Kemampuan siswa di kelas V (lima) pada 

pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) mengenai peristiwa masa 

penjajahan dan peran ekonomi dalam menyejahtrakan masyarakat 

menerapkan model Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbasis Mind 

Mapping mengalami peningkatan di setiap siklusnya.  

 Peningkatan kemampuan berpikir kritis dapat diperoleh dari 

ketuntasan klasikal pada pelaksanaan pra siklus sebesar 7% (2 siswa yang 

tuntas) dengan kategori kurang serta kemampuan yang relatif masih rendah. 

Pada siklus I sudah mulai meningkat sebesar 44% (12 siswa yang tuntas) 

dengan kategori kurang, dan siklus II mengalami peningkatan yang signifikan 

yaitu 85% (23 siswa yang tuntas) dengan kategori baik. Berdasarkan rumus 



N-Gain bahwa penerapan model SFE berbasis mind mapping dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa termasuk kategori sedang 

(0.39). Hal tersebut dapat menunjukan ketercapaian berpikir kritis siswa 

dalam kategori baik dengan rentang 85%, maka dengan demikian model SFE 

berbasis mind mapping  terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

kritis siswa. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK), penulis memaparkan 

saran yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa Sekolah Dasar dalam menerapkan 

model Student Facilitator and Explaining (SFE) Berbasis Mind Mapping, yaitu: 

1. Bagi Peneliti yang akan datang, Pelaksanaan model untuk menyelesaikan 

seluruh tahapan dalam meningkatkan indikator kemampuan berpikir kritis, 

dibutuhkan alokasi waktu yang cukup lama yaitu 5×35 menit dari setiap 

tindakan yang dilakukan, oleh karna itu peneliti harus mengkoordinasikan 

alokasi pembelajaran yang cukup terlebih dahulu kepada guru kelas. 

2. Bagi Peneliti yang akan datang, sebelum melaksanakan PTK terlebih dahulu 

mencari informasi terkait siswa yang belum bisa membaca, menulis dengan 

lancar, dan diusahakan harus diberikan bimbingan yang maksimal dalam 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa tersebut, agar tidak 

menjadi hambatan pada saat pelaksanaan penelitian. 
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