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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dapat diketahui nilai thitung = 3,02 berarti

bahwa thitung lebih besar dari ttabel pada taraf signifikan 5% dengan dk = 70.

Dengan dk = 70, diperoleh ttabel pada taraf signifikan 5% sebesar 2,00. Ini

berarti thitung > ttabel, maka diputuskan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara

kreativitas siswa dalam belajar matematika yang mengikuti model

pembelajaran creative problem solving dan siswa yang mengikuti

pembelajaran konvensional. Mean kreativitas belajar matematika kelas yang

mengikuti model pembelajaran creative problem solving sebesar 54,12

sedangkan mean kreativitas siswa dalam belajar matematika kelas

konvensional sebesar 47,57. Untuk melihat  pengaruh yang benar-benar

disebabkan oleh perlakuan adalah mengurangkan beda  nilai dalam kelas

eksperimen dengan beda nilai kelas kontrol yaitu 31,00- 24,17= 6,83. Dapat

disimpulkan bahwa Kreativitas siswa dalam belajar matematika yang

mengikuti model creative problem solving lebih baik dari pada kreativitas

siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Dengan melihat

perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan model pembelajaran

creative problem solving dalam pembelajaran matematika memiliki

pengaruh positif terhadap kreativitas belajar matematika siswa. Jika
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kelompok treatment lebih baik dari pada kelompok kontrol, maka perlakuan

yang diberikan pada kelompok treatment berpengaruh positif.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian, dapat direkomendasikan

saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk menerapkan pembelajaran dengan model pembelajaran creative

problem solving, sebaiknya guru membuat sebuah skenario dan

perencanaan yang matang, sehingga pembelajaran dapat terjadi secara

sistematis sesuai dengan rencana, dan pemanfaatan waktu yang efektif

dan tidak banyak waktu yang terbuang oleh hal-hal yang tidak

bermanfaat.

2. Jika siswa belum berpengalaman menggunakan model pembelajaran

creative problem solving, maka diharapkan kepada guru agar tidak

langsung mengajari tetapi memancing ide siswa melalui pertanyaan-

pertanyaan dalam membuat langkah-lankah penyelesaian dari

permasalahan matemtika.

3. Penelitian ini hanya difokuskan untuk krativitas belajar matematika

siswa, bagi peneliti lain yang ingin meneliti dapat meneliti objek lain dari

siswa misalnya berpikir kritis, pemahaman konsep matematika dan

komunikasi matematika.


