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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Simpulan 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

1. Self-efficacy berpikir kritis matematis siswa menjadi lebih baik dalam 

pembelajaran Socrates Kontekstual yakni berdasarkan skala efficacy siswa 

sebelum penelitian yang memperoleh rata-rata tergolong dalam kategori 

sedang dan setelah penelitian yang memperoleh rata-rata siswa tergolong 

dalam kategori tinggi.  Hal tersebut juga didukung oleh hasil wawancara dan 

observasi yang menunjukkan siswa lebih yakin dengan kemampuan berpikir 

kritisnya. 

2. Pembelajaran matematika yang menggunakan pembalajaran Socrates 

Kontekstual membuat minat siswa dalam menjawab soal berpikir kritis 

menjadi lebih baik untuk siswa S1, S2, S10, dan S14, karena pada setiap guru 

memberikan pertanyaan atau persoalan matematika yang mengharuskan siswa 

melakukan interpretasi, analisis, dan evaluasi, siswa ini mengangkat tangan 

dan mengajukan diri untuk menjawab dan menyelesaikan soal yang diberikan 

oleh guru. 

3. Indikator self-efficacy berpikir kritis matematis siswa yang dominan muncul 

pada setiap pembelajaran adalah indikator pada dimensi magnitude/level 
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terutama indikator merasa berminat dalam menjawab atau menyelesaikan 

pertanyaan atau permasalahan matematika yang menyangkut berpikir kritis. 

4. Self-efficacy berpikir kritis matematis siswa pada dimensi strength muncul 

pada pembelajaran Socrates Kontekstual yaitu pada proses mengerjakan 

latihan soal berpikir kritis. 

5. Self-efficacy berpikir kritis matematis siswa pada dimensi generality jarang 

dimunculkan oleh siswa dan hanya dimunculkan oleh S1 dan S11, karena 

berusaha mengerjakan setiap bentuk soal yang diberikan walaupun bagi 

sebagian siswa soal tersebut sulit dan tidak bisa dikerjakan. 

6. Self-efficacy berpikir kritis matematis siswa dalam pembelajaran Socrates 

Kontekstual sejalan dengan kemampuan berpikir kritisnya terlihat dari hasil 

belajar siswa. 

7. Terdapat siswa yang salah menilai self-efficacy berpikir kritis matematis yaitu 

S4, karena berdasarkan skala efficacy tergolong dalam kategori sangat tinggi 

sedangkan berdasarkan pengamatan pada proses pembelajaran tidak 

memunculkan indikator self-efficacy berpikir kritis matematis. 

8. Sebagian besar siswa kelas VII-J tergolong dalam siswa yang memiliki self-

efficacy berpikir kritis matematis yang sedang yaitu sebanyak 34,78%, 

sebagian besar siswa lainnya tergolong dalam kategori tinggi yaitu sebanyak 

34,78%, hanya sebagian kecil siswa yang tergolong dalam kategori sangat 

tinggi yaitu sebanyak 17,39%, dan siswa yang tergolong dalam kategori 

rendah sebanyak 13,04%. 
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B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai 

beriut: 

1. Sebaiknya guru dalam pembelajaran memperhatikan self-efficacy berpikir 

kritis matematis siswa sehingga kemampuan siswa yang diharapkan tercapai. 

2. Bagi guru, Pembelajaran Socrates Kontekstual dapat digunakan sebagai salah 

satu pembelajaran yang membuat self-efficacy berpikir kritis matematis siswa 

menjadi lebih baik. 

3. Bagi guru yang akan menggunakan Pembelajaran Socrates Kontekstual 

sebaiknya lebih banyak berlatih kemampuan bertanya agar siswa tidak merasa 

bosan dan takut dalam menjawab pertanyaan guru. 

4. Bagi guru, dalam mengajarkan pembelajaran matematika dengan 

menggunakan Pembelajaran Socrates Kontekstual hendaknya lebih banyak 

menggunakan media sebagai permainan agar siswa merasa tertarik dalam 

memahami dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan. 

5. Bagi guru, dalam pembelajaran matematika sebaiknya memikirkan cara agar 

siswa lebih tertarik dan berani mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan 

dan menyelesaikan permasalahan matematika selama pembelajaran 

berlangsung. 

6. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, sebaiknya mengkaji 

setiap indikator terlebih dahulu secara mendalam agar tidak mengalami 

kesulitan pada saat penelitian. 

7. Bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa, sebaiknya 

memperhatikan secara mendalam mengenai self-efficacy siswa apakah 
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menjadi lebih baik setelah Pembelajaran Socrates Kontekstual atau memang 

sudah baik dari sebelum Pembelajaran Socrates Kontekstual. 

8. Self-efficacy yang diteliti ada penelitian ini merupakan self-efficacy terkait 

dengan kemampuan berpikir kritis matematis.  Peneliti selanjutnya dapat 

melakukan penelitian mengenai self-efficacy terkait dengan kemampuan 

matematis lainnya. 

9. Peneliti selanjutnya dapat meneliti bagaimana kemampuan berpikir kritis 

matematis siswa ditinjau dari self-efficacy berpikir kritisnya. 

10. Berdasarkan skala efficacy awal dan akhir, self-efficacy berpikir kritis siswa 

menjadi lebih baik setelah mendapatkan pembelajaran Socrates Kontekstual 

walaupun peningkatannya hanya sedikit karena waktu penelitian yang hanya 

satu bulan.  Untuk memunculkan self-efficacy berpikir kritis matematis 

terutama pada dimensi strength dan generality dibutuhkan waktu penelitian 

yang lebih lama dari waktu penelitian ini. 


