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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan penelitian, penganalisahan dan pengolahan data, lalu langkah 

selanjutnya adalah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa keterampilan berpikir kreatif 

siswa dalam menemukan rumus penyelesaian soal pada mata pelajaran matematika meliputi 

beberapa aspek, seperti kelancaran, keluwesan, keaslian, dan elaborasi.  

Penerapan kemampuan berpikir kreatif siswa pada aspek kelancaran dapat dilihat ketika 

proses pembelajaran, terdapat siswa yang mengajukan pertanyaan mengenai materi yang belum 

dipahami dan  mampu mengembangkan ide yang dimiliki untuk memecahkan permasalahan yang 

ada serta dapat menemukan jalan penyelesaiannya. Kemampuan berpikir kreatif siswa pada aspek 

keluwesan dapat dilihat dari ketika proses pembelajaran guru memberikan siswa penjelasan 

mengenai jalan penyelesaian soal lebih dari satu oleh guru  sehingga siswa mencoba mencari 

banyaknya jalan alternatif dengan cara lain dalam memecahkan masalah dan dapat memberikan 

beragamnya jalan penyelesaian soal yang diberikan.  

Kemampuan berpikir kreatif siswa dalam aspek keaslian terdapat pada jawaban atau jalan 

penyelesian yang diberikan oleh siswa itu berbeda. Semakin sedikitnya siswa yang memberikan 

suatu jawaban yang samaatau jalan penyelesaian yang sama, maka semakin tinggi tingkat keaslian 

jawaban yang diberikan siswa.  Kemampuan berpikir kreatif siswa pada aspek elaborasi dapat 

dilihat dari siswa yang memberikan atau menuliskan jalan penyelesaian soal dengan rinci sesuai 

tahapan yang harus dilalui berdasarkan keterpaduan berbagai konsep yang terdapat dalam soal. 

Namun  siswa memiliki kendala ketika dihadapkan soal dalam bentuk cerita.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut. Penulis mengharapkan dapat bermanfaat bagi semua 

pembaca, maka penulis menyampaikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi kepala sekolah, hendaknya meningkatkan kerjasama dengan guru dalam 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi para guru, untuk lebih memotivasi siswa untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

3. Bagi para siswa, teruslah semangat untuk selalu belajar agar mampu meningkatkan 

kemampuannya pada pembelajaran matematika dan berdoalah kepada Allah SWT, agar 

diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. 

4. Peneliti perlu melakukan kajian lebih dalam lagi tentang kemampuan berpikir kreatif 

siswa pada pembelajaran matematika. 

 

 

 

 

 


